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Sa du teknik? 

En undersökning av problem och möjligheter kring teknik för yngre 

årskurser 

Nina Kjell 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv undersöka möjligheter 

och eventuella problem i den pedagogiska praktiken kring teknik för yngre åldrar genom 

intervjuer av några lärare. I studien intervjuades tre verksamma lärare i grundskolans yngre 

skolår. De forskningsfrågor jag har försökt besvara är; Hur kan lärarnas definition av teknik och 

teknisk kunskap förstås ha inverkan på den pedagogiska praktiken kring teknik?; hur beskriver 

lärarna sitt upplägg av undervisningen i teknik?; vad beskrivs av lärarna som kan förstås som 

möjligheter och hinder för att undervisa i teknik? För analys av frågorna används bricolage, som 

innebär att jag använt mig av en ostrukturerad analysmodell där man som forskare blandar olika 

analytiska tekniker och begrepp fritt. Resultatet visar på snäva definitioner av vad teknik är och 

osäkerhet kring teknikundervisningen i de yngre skolåren samt hur svårt det är för ett nytt 

obligatoriskt ämne att etablera sig i skolan då det påverkas starkt av dess traditioner genom 

tidigare läroplansformuleringar. Resultatet visar även att skolans teknikundervisning i lägre 

åldrar idag är beroende av sponsrat material. 
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Inledning 

Under min lärarutbildning har jag läst inriktningen ”Barn teknik och skapande mot yngre skolåldern F-

6”. Redan tidigt i min utbildning började jag uppmärksamma dels bristen på teknikundervisning för de 

yngre eleverna men dels också att ämnet var både problematiskt och kontroversiellt. Jag blev till och 

med ifrågasatt för mitt val av ämne av verksamma lärare ute på skolorna. Jag har stött på lärare och 

även en rektor som haft frågor kring teknikämnet och dess syfte vilket har gjort att jag flertalet gånger 

har fått förklara vad teknikämnet innebär. Men även under min utbildning har jag märkt av att vi som 

blivande lärare inte deltar i så mycket teknikundervisning för de yngre eleverna. Tekniken prioriteras 

bort och upplevs inte lika viktigt som svenska och matematik för de yngre eleverna. Min upplevelse 

och erfarenhet är därför att både skolledning och lärare är mycket osäkra över vad som menas med 

teknik och hur man kan undervisa i ämnet. Så här i efterhand kan jag tycka att detta är märkligt 

eftersom teknik har varit obligatoriskt i skolan sedan läsåret 1982/83.  

När jag dessutom fått ta del av ett antal larmrapporter som visar att intresset för teknik sjunker i 

Sverige trots att vi dagligen blir allt mer beroende av teknik stärks mitt intryck av att det finns ett 

problem med skolans intresse, inställning och undervisning i teknik.  

 

För mig är teknik inte bara bilmotorer, maskiner och datorer. Överallt omkring oss har vi idag teknik 

utan att tänka på det. Det är endast då vi står helt nakna i skogen som är vi helt utan teknik, om ens då. 

Så fort vi börjar använda oss av något som underlättar för oss, till exempel en pinne som vi anpassar 

för att kunna gräva med börjar vi använda teknik. Pinnen har blivit ett redskap. Tekniken går långt 

tillbaka i tiden och bygger på kunskapstraditioner som förts vidare genom generationer som 

vidareutvecklar tidigare generationers teknik. Tekniken går i långa kedjor som vi idag överhuvudtaget 

inte reflekterar över utan vi följer bara med strömmen utan att tänka på de möjligheter som tekniken 

ger samt de konsekvenser tekniken ger upphov till. 

 

När jag läser att skolan enligt den idag gällande läroplanen för förskolan och kursplanen i teknik för 

grundskolan Lgr11 ska se till att alla barn ges möjlighet till en god teknisk allmänbildning, tycker jag 

det vore intressant att ägna mitt examensarbete åt att närmare undersöka ifall teknik för de yngre 

åldrarna är ett problem och vilka möjligheterna för ämnet är i skolan idag . 
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Syfte 

Att utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv undersöka möjligheter och eventuella problem i den 

pedagogiska praktiken kring teknik för yngre åldrar genom intervjuer av några lärare. 

Frågeställningar 

 Hur kan lärarnas definition av teknik och teknisk kunskap förstås ha inverkan på den pedagogiska 

praktiken kring teknik? 

 Hur beskriver lärarna sitt upplägg av undervisningen i teknik? 

 Vad beskriver lärarna som kan förstås som möjligheter och hinder för att undervisa i teknik? 

Bakgrund 

Denna del kommer att användas till att göra en historisk tillbakablick på teknikämnet i skolan fram till 

hur det ser ut idag. Som jag förstår det uppvisar undervisningen i teknik brister i dag i skolan. Detta 

kommer att belysas genom att jag skriver om hur utbildningspolitiska beslut påverkar både i skolan 

och näringslivet vilket skapar intresse från företag att komma in i skolans undervisning. Jag kommer 

även presentera några av de insatser som görs för att stärka teknikundervisningen.  

Historiska utblickar på teknikämnet i läro- och 

kursplaner  

Teknikämnet infördes som ämne i och läroplanen 1962 (Lgr 62). Tekniken var då ett tillvalsämne med 

avsikt att forma pojkarna till goda arbetare inom industrin. (Hagberg & Hultén 2005, s12-13).  

När läroplanen 1969 (Lgr 69) kom framhölls begreppet likvärdig utbildning. Detta medförde att även 

flickor nu skulle få tillträde till teknikutbildning. Men trots att ämnet då var allmänt och tillgängligt 

både för pojkar och för flickor, var andelen flickor som valde tekniktillvalet mycket lågt (Skogh, 2001, 

s.24).  

 

I och med läroplanen 1980 (Lpo80) blev teknikämnet obligatoriskt i hela grundskolan och infördes 

läsåret 1982/83. Genom att göra ämnet obligatoriskt ville man motverka ökan intresset för teknik och 

minska skillnader mellan pojkar och flickor.  (Elgström & Riis, 1990, s.11). I Lpo80 betonas behovet 

av att samhälls och miljöaspekter lyfts fram i teknikundervisningen. Teknikundervisningen skulle 

därmed gå mot ett mer allmäntekniskt kunnande (Elgström & Riis, 1990, s.18-19). När läroplanen 

reviderades 1994 (Lpo94) fick teknikämnet en egen kursplan med mål att uppnå för år 5 och år 9. 

Kursplanen skulle göra att teknikämnet fick en starkare position i skolan och det satsades på 

vidareutbildning för lärarna.   
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Läroplanen och styrdokumenten idag 

Nu 2011 introduceras en ny läroplan där det i kursplanerna finns tydliga betygsmatriser och 

betygsättning ska göras från årskurs 6. Kursplanen för teknik har i Lgr 11 förtydligats för att försöka 

stärka ämnets etablering i skolan och tydliggöra teknikämnets röda tråd mot fortsatt utbildning 

(Blomdahl, Skolverkets ämnesfilm, 2011). Mer om Lgr11 kommer att behandlas i 

forskningsöversikten. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att teknik länge funnits i skolans undervisning men det är först med 

läroplanen 1962 som teknik benämns om ämne. Teknikämnet har sedan dess genomgått en större 

förändring i och med efterträdande läroplaner där synen på genus ändrats och även syftet med 

teknikundervisningen. Kort kan man säga att tekniken gått från att ha varit ett yrkesförberedande 

verkstadsämne på 60-talet (Lgr62) riktat mot pojkar till att vara ett ämne som nu handlar om att förstå 

och ifrågasätta användningen samt påverkan av teknik, både teoretiskt och praktiskt för alla elever.  

Efterfrågan på teknisk kompetens och skolans 

bristfälliga teknikundervisning  

Teknikdelegationen utsågs 2008 av regeringen för att ”kartlägga behovet av välutbildad arbetskraft 

inom matematik, naturvetenskap, teknik och informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt för 

att lyfta fram, förstärka och utveckla arbetet med att öka intresset för och deltagandet i 

högskoleutbildning inom dessa områden” (Kommittédirektiv 2008:96). 

Utredningen visar att det efterfrågas mer teknisk kompetens i både arbetslivet och som medborgare 

idag och inför framtiden samt att Sverige står svagt rustat inför detta behov. I en debattartikel i 

Nyteknik (2010-02-10. nr 5/2010) skriver teknikdelegationen under rubriken teknik finns överallt - 

utom i skolan, att tekniken i skolan under många år förbisetts och hamnat i skymundan vilket har 

påverkat ämnets status i negativ riktning. De skriver:  

 

Att teknik utgör en allt större och mer betydelsefull del av allas vår vardag behöver knappast sägas. 

Inte heller att grundskolans uppgift är att förse oss med de grundläggande kunskaper vi behöver för 

att kunna förstå och ta oss fram i denna vardag. Man skulle därför kunna förvänta sig att teknikämnet 

vore ett viktigt ämne i den svenska skolan. Sanningen är att det är precis tvärtom. (Nyteknik 2010. Nr 

5) 

Ur citatet går det att utläsa en önskan om att skolans teknikundervisning inte ska förbises längre utan 

skötas på ett fullgott sätt då den tekniska kompetensen behövs i dagens samhälle. 

 

Teknikämnet har varit obligatoriskt i 29 år. Trots detta visar utredningar från CETIS (centrum för 

teknik i skolan, nationellt resurscentrum) och staten att teknikundervisningen i särskilt de yngre 

skolåren inte lever upp till styrdokumenten, samt att det nu 2011 sägs i Skolverkets ämnesfilm i teknik 

att teknikämnet har haft det svårt att etablera sig i skolan och att många lärare tycker att det är svårt att 

undervisa i ämnet.  
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Utbildningspolitikens verkan på skolan  

Under 90-talet decentraliserades skolan. Detta innebar att kommunerna ålades det ekonomiska 

ansvaret för skolan i den egna kommunen medan staten behöll styret genom läroplaner och kursplaner. 

Lidensjö och Lundgren (2006) menar att det efter decentraliseringen uppstått en klyfta mellan 

formaliseringsarenan och realiseringsarenan pågrund av det dubbla styret av skolan (regering och 

kommun) och det tolkningsutrymme som finns i styrdokumenten (Lidensjö och Lundgren, 2006, 

s.171ff). Vidare belyser Lidensjö och Lundgren (2006) att skolan är en institution som är svår att styra 

pågrund av skolans historia, storlek och komplexitet samt att de som arbetar i skolan har hög 

professionellkunskap som även den grundas i en lång historia. Detta menar de gör att skolan inte kan 

styras med enkla strategier utan det krävs både tid, pengar och kompetens, för att förändra skolan som 

är motsträvig inför förändring (Lidensjö och Lundgren, 2006, s.178-179).  

 

Det som regering och skolverket menar ska ske ute på skolorna gör inte alltid det på grund av den 

klyfta som finns mellan arenorna samt att skolan är motsträvig och därför tar lång tid på sig att 

förändras. Så är fallet med teknikundervisningen, där ett obligatoriskt ämne under längre tid inte fått 

den plats det ska ha i skolan. Detta kommer att påverka samhällets och arbetslivets tillgång på teknisk 

kompetens, och uppmärksammas nu av ledande företag i Sverige samt av regeringen genom 

Teknikdelegationens rapport 2010:28, där bristen i teknikundervisningen särskilt betonas och åtgärder 

föreslås. I rapporten är Teknikdelegationen starkt kritisk till att lärarna är dåligt utbildade i 

teknikämnet och rapporten lyfter även fram lärarlyftet där teknikämnet fanns tillgängligt att 

vidareutbilda sig i. Dock visade det sig att lärarna trots att det är stora kompetensbrister i just 

teknikämnet inte valde att studera teknik, utan teknik var det minst valda ämnet inom lärarlyftet (SOU 

2010:28, s106ff). Därför menar Teknikdelegationen att framtida vidareutbildningar av lärare inte ska 

vara lika frivillig utan bör riktas in mer på de ämnen där ämneskompetensen behövs som mest. ”I 

verksamheten tar alltför få skolhuvudmän sitt arbetsgivaransvar för att stärka områdena” ” istället 

faller ett tungt ansvar på de individuella lärarna” (SOU 2010:28 s.154). De enskilda lärarna får ta 

mycket ansvar för att teknikundervisningen i de yngre åren genomförs på bästa sätt men ofta utan 

större stöd från skolledning och kommun. I boken Teknikutbildning för framtiden (2011, s.201ff) 

menar författarna att mycket kan göras för att förbättra teknikundersvisningen i skolan men att det till 

viss del måste till politiska beslut (2011, s.206). 

 

Teknikföretagen visar intresse för skolans teknikundervisning 

Projektet ”Alla barn har rätt till teknikundervisning” (2005), är en undersökning bland rektorer och 

lärare i grundskolan gjord av Teknikföretagen (bransch och arbetsgivarorganisation för 3500 

teknikföretag i Sverige). Där bekräftas att många lärare är så pass osäkra i teknikämnet (särskilt 

kvinnliga) att det kan komma att påverka skolans möjlighet att uppnå kunskapsmålen i teknik. 

Undersökningen visar att endast 3 % av lärarna är mycket nöjda med sin teknikundervisning och 

endast 5 % känner sig mycket säkra i teknikämnet. 

 

På grund av detta finns satsningar för att stärka intresset för teknik i skolan inför framtiden, bl.a. driver 

Teknikföretagen sedan 2004 Teknikspanarna som ”har de senaste åren erbjudit 

kostnadsfritt inspirationsmaterial om vardagsteknik och teknikföretag att använda 

i teknikundervisningen.” (Teknikspanarna, 2011). Detta är en satsning med syfte att stärka elevers 
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intresse för teknik och inspirera lärare. Snilleblixtarna kallas ytterligare en satsning för att sprida 

inspiration till lärarna att stärka elevers intresse i teknik (Snilleblixtarna, 2011). 

Skolverkets insatser för att stärka tekniken 

Det finns även satsningar från skolverket för att stärka teknikundervisningen i de yngre åren. Man 

driver nu en kvalitetsutveckling inom naturvetenskap och teknik där de vill stärka skolledarnas 

kunskaper och tillgång på information, fortbilda lärarna samt att det tas fram bra stödmaterial till 

undervisningen där man bl.a. samarbetar med Tekniska museet (Skolverket 2010; Tekniska museet 

2011)  

NTA 

Ute på skolorna är det dock mer eller mindre allmänt känt av både lärare och skolledning att 

teknikämnet kommer i kläm. Skolorna lånar därför in färdigt material - NTA-lådorna (nationell 

satsning på pratiska/experimentella läromedel i naturkunskap och teknik). Syftet är att underlätta 

undervisningen i naturkunskap och teknik för de yngre skolbarnen och skapa intresse (Svärdh, 2011, 

s.62-63). Det finns både negativa och positiva röster kring NTA. De positiva ser materialet som ett 

verktyg för att nå målen i ökad grad medan de negativa rösterna menar att NTA är för de redan 

intresserade lärarna eller att NTA är ett lätt sätt för skolor och kommuner att påstå att de följer 

styrdokumenten (Svärdh, 2011, s.63).  

Sammanfattning 

Teknikundervisningen har genomgått en förändring sedan teknik benämns som ämne i Lgr62. Då var 

ämnet var yrkesförberedande enligt rådande behov, medan det idag handlar om att ha förståelse och 

insikt i teknikens komplexitet och verkan för människa, samhälle och miljö. Tyvärr har det visat sig 

svårt för tekniken att stå stark som eget ämne vilket har gjort att det kommer i skymundan och att det 

inte bedrivits teknikundervisning i den utsträckning som formulerats i skolans styrdokument- läroplan 

och kursplan. Bakom detta finns det utbildningspolitiska beslut som figurerar som gett det 

tolkningsutrymme som idag finns i den svenska skolans läroplan och kursplaner. Pågrund av detta har 

det uppkommit en klyfta mellan formaliseringsarenan och realiseringsarenan vilket gör att det som 

bestämts på formaliseringsarenan inte alltid realiseras i skolan. Detta har nu uppmärksammats av 

företag i Sverige som eftersöker teknisk kompetens och dessa ger sig nu in i skolan genom att sponsra 

med material för att stärka intresset för teknik. Att teknikämnet har problem i skolan är även 

uppmärksammat av regeringen och av Skolverket, därför finns det nu pågående insatser.  

Forskningsöversikt 

Forskningsöversikten kommer att användas till att lyfta fram forskning kring skolämnet teknik som jag 

känt är relevant för uppsatsens syfte och frågeställningar.  Jag kommer att skriva fram några olika 

forskares definitioner av det komplexa begreppet teknik och hur detta påverkar i skolan. Jag vill även 

belysa vad som skrivits kring aspekter som gör att teknikämnet är underrepresenterat i de yngre 

skolåren samt vad som skrivs fram om tekniken i läroplan/kursplan. 
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Definitioner av teknik 

Då rapporter från staten och teknikföretagen visar att det finns en osäkerhet hos lärarna kring 

teknikämnet kan det vara av relevans att utgå från grunden och belysa några forskares definition av 

teknik. Detta eftersom definitionen har inverkan på den undervisning som sker i skolorna genom 

lärarens tolkning av kursplanen. 

Att begreppet teknik är komplext och svårdefinierat samt behöver diskuteras i relation till 

teknikundervisningen framkommer av flertalet författare (Elgström & Riis; 1990; Skogh, 2001; 

Mattsson, 2002; Blomdahl 2007; Bjurulf 2008). Vad lärare har för definition av teknik inverkar när 

tolkning av kursplanen görs. Detta belyser Bjurulf (2008) i sin avhandling Teknikämnets gestaltningar 

där det framgår att i och med att formuleringarna kring teknik i kursplanen (Lpo94) är öppna för 

lärarens frihet att välja innehåll och arbetsmetod påverkar detta hur teknikämnet gestaltas ute i 

skolorna (Bjurulf, 2008, s.19). 

 

Hur vi uppfattar och definierar kunskapsområdet teknik är betydelsefullt. Den teknikdefinition som vi 

väljer beror av och återspeglar våra tidigare tekniska erfarenheter (eller brist på sådana erfarenheter). 

Den återspeglar vår attityd till teknik och därmed våra benägenheter att ägna oss åt teknik och teknisk 

verksamhet. Det är i vardagen som teknikbegreppet tar form. (Skogh, 2011, s.112) 

 

Skogh (2001, s.131) menar att förvirringen som finns kring begreppet beror på att teknik innehåller 

både händelse och verksamhet samt att begreppet förekommer i många sammanhang. Detta gör att det 

inte är säkert att vi menar samma sak när vi talar om teknik och teknikundervisning i skolan. 

Teknikbegreppet förändras även över tid eftersom tekniken ständigt utvecklas detta gör begreppet än 

mer svårdefinierat (Adiels, 2011, s.168). Blomdahl (2007, s.39-40) framhåller att det finns många 

olika försök att definiera begreppet teknik och menar att man oftast påvisar vad som menas med teknik 

i vanlig betydelse i vårt dagliga tal. Två av de vanligast förekomna definitionerna av teknik är 

artefakter och metoder för att bruka eller tillverka artefakten vilket nämns av forskarna Riis och 

Elgström (1990, s53-55) samt Bjurulf (2008, s24f.) Detta ger en mycket snäv syn på vad som är teknik 

och därför framhåller Blomdahl filosoferna Heidegger och Deweys tankar kring teknik. Enligt 

Blomdahl är dessa filosofers tankar att man ska se på teknik som en helhet där erfarenhet och vardag 

samspelar med kunskap och förståelse för tekniken runt oss som inte enbart kan placeras in ett 

sammanhang. Det är av vikt att ha förståelse för tekniken då den präglar vårt samhälle och tid 

(Blomdahl, 2007, kapitel 4-5).  

 

Vygotskij (enligt Mattsson, 2002, s.3) menar att tekniken påverkar människans sätt att tänka och 

handla, beroende på vilka artefakter som finns i människans sammanhang. Vygotskijs sätt att definiera 

teknik samstämmer med Riis och Elgströms (1990, s53-55) definition av teknik som kultur där de 

menar att den kultur som råder påverkar tekniken och tekniken påverkar kulturen, samt att det är på 

detta sett som tekniken reproduceras samt utvecklas. Vidare menar Riis och Elgström att 

reproduktionen är svårt att påvisa fullt ut eftersom vi har teknik överallt. Teknik som kultur är även 

något som Mattson belyser och menar att i teknik är en konklusion av ”flera kunskapsfält som 

naturvetenskap, samhällsvetenskap, etik och politik med mera” (2002, S.2-3). Mattson definition av 

teknik; ” Teknik är människans metoder att tillfredställa sina önskningar och behov genom att tillverka 

och använda verktyg och fysiska föremål”. Tekniken finns alltså i princip i alla kunskapsfält och är 

både handens, tankens verksamhet samt bundet till kulturen. 
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Nationalencyklopedin (2011) definierar begreppet teknik som; ”sammanfattande benämning på alla 

människans metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att använda fysiska föremål.” 

 

Sammanfattning 

Teknikbegreppet är komplext och svårigheten med begreppet teknik i skolan är just att man inte menar 

samma sak när man talar om teknik. Teknikbegreppet rör på sig med tiden och utvecklingen i 

samhället vilket inte heller gör det lättare att definiera begreppet teknik. En vanlig definition som 

forskarna belyser är att teknik ses som ting- artefakter vilket ger en smal syn på teknik. Teknik är även 

en benämning på hur man gör för att bruka en artefakt eller framställa artefakten, men även en 

kunskap som vi som brukare av artefakten bär på både i tanke och i hand. Vidare uttrycker forskarna 

att tekniken finns i kulturen och överallt omkring oss och i alla ämnen eftersom teknik är ett sätt för 

människan att tillfredställa sina behov, att underlätta för sig. Därför sker det hela tiden en slags 

reproduktion av tekniken samtidigt som den utvecklas både i det tysta men även tydligt. Med alla 

dessa delar i ett begrepp är det därför svårt att bara ha en definition och man behöver en förståelse för 

teknikens ”väsen” för att kunna se helheten.   

Vad är teknisk kunskap? 
I likhet med definitionen av teknik inverkar uppfattningar om vad som är kunskap i teknik 

undervisningen i skolan. I enlighet med kursplanen i teknik ska teknikundervisningen ge en bred 

kunskap 

 

Lärarna i den svenska skolan ska i sitt utformande av sin undervisning utgå ifrån kursplanen. Eftersom 

kursplanen i teknik är formulerad på så sätt att den skapar ett friare val för läraren att ta ställning till 

undervisningens innehåll för att eleverna ska uppnå ämnade förmågor/kunskaper i teknik ”lärarnas 

val styr, enligt mitt sätt att se, ämnets gestaltning och får konsekvenser för elevernas lärande.” 

(Bjurulf, 2008, s.29). Ofta ligger teknikundervisningen på den enskilde klassläraren. Lärarens 

utbildning och ämnestillhörighet har betydelse hur man väljer innehåll i sin undervisning och påverkar 

vart tyngdpunkten läggs i teknikundervisningen. Detta kan påverka så att undervisningen ger eleven 

ett ensidigt sätt att se på teknik istället för det visar perspektivet på teknik som behövs för 

allmäntekniskt kunnande (Ahlbom, 2011, s16).  

 

Både Bjurulf (2008) och Hansson (2011) menar att teknisk kunskap är likt andra former av kunskap 

både praktiskt och teoretiskt. Bjurulf framhåller filosofen de Vires (2006) tankar att teknisk kunskap är 

normativ, icke-verbal kunskap och objektskunskap. Med normativ kunskap menas att man värderar 

kunskapen ifrån nytta och effektivitet, i stället för vad som är sant och falskt. Den icke-verbala 

kunskapen, kan man bara, kunskapen har intagits utan vetskap. Objektskunskap förklaras så som att 

kunskapen sitter i objektet, artefakten och att kunskapen används då man brukar artefakten (Bjurulf, 

2008, s.26-27). 

Hansson (2011, s.178-185) uttrycker även han den icke verbala kunskapen men benämner den som 

tyst kunskap och att man utöver den kan kategorisera in teknisk kunskap som; praktisk regelkunskap, 

teknikvetenskap och tillämpad naturvetenskap.  
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 Praktisk regelkunskap – allmänt kända regler, man vet att de fungerar men känner inte till 

bakgrunden eller förklarar regeln. 

 Teknikvetenskap – experimentellt, man har systematiskt provat sig fram genom olika tekniska 

lösningar för att ta reda på den lösning som fungerar bäst.  

 Tillämpad naturvetenskap – Med fysik, kemi och matematik kan man räkna ur hur maskiner och 

andra tekniska konstruktioner kunde utformas på bästa sätt, eller så använder man vetenskaplig 

metodik omedelbart på de tekniska konstruktionerna, vilket gör att man kan experimentera med 

olika konstruktioner och göra dess egenskaper optimala genom noggranna mätningar. 

(Hansson, 2011, s.178-185)  

 

Alla dessa tekniska kunskapskategorier bör finnas med i undervisningen om skolan ska kunna ge en 

rättvis bild av tekniken vilket samstämmer med Blomdahl syn av teknisk kunskap som är att ha 

förståelse för helheten av teknikens väsen. Tekniken kan inte ses som ”inomdisciplinära” utan det 

måste finnas en reflektion av människans del i och av tekniken. (Blomdahl, 2007, kapitel 4-5, s.52).  

Hansson menar dock att lärarna idag inte är så pass utbildade att de klarar av detta men om de 

innehade den nödvändiga utbildningen så skulle teknikundervisningen kunna bli en mötesplats för 

olika slags kunskap, möten mellan teori och praktik som skulle bli en början för djupare ”förståelse 

och respekt för de olika slags kompetenser som ett samhälle bygger på.” (Hansson, 2011, s.186) 

 

Sammanfattningsvis kan teknisk kunskap ses som vad som är av nytta i situationen och som att 

kunskaperna finns i oss kring de artefakter vi brukar. Kunskapen kan vi få icke-verbalt/tystkunskap, 

genom exempelvis iakttagelse eller praktiskt genom allmänt kända tumregler ”man vet hur man ska 

göra”. Teknisk kunskap kan även vara att man provar sig fram genom att experimentera för att få 

kunskaper eller genom att använda sig av naturvetenskap för att beräknande kunna nå bästa tekniska 

lösning. Forskningen menar att alla dessa delar av teknisk kunskap bör belysas i skolan och att det är 

genom lärarens val av undervisning som de olika kunskaperna kan befästas hos eleven. Vidare menar 

man att just att få med alla delar av den tekniska kunskapen kan vara svårt när lärare inte har 

utbildning i teknik och inte kan se alla aspekter av den tekniska kunskapen utan att den istället speglar 

lärarens ämnestillhörighet. 

Läroplanen och kursplanen i teknik  
 

Kursplanen i teknik Lgr11 inleds med en kort text om varför det behövs teknikutbildning i skolan: 

 
I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens 

samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för 

individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig. 

(Lgr11, Kursplanen i Teknik, s. 269)  

Kursplanen uttrycker att undervisning i teknik är dels demokratisk – att kunna påverka och ifrågasätta 

samt att kunna ta del av beslut. Men uttrycker även en rationell del – att ha förståelse och kunna nyttja 

den teknik som finns omkring oss dagligen. Teknikundervisningen är även till för att lyfta fram det 

som för oss är osynligt men ständigt påverkar oss dagligen. Varje läroplan som skrivs är starkt 

påverkad av sin tid och det politiska klimat som är gällande. Dessutom är läroplanerna influerade av 

olika filosofers tankar, därför kan det vara bra att veta vad dessa filosofers tankar säger för att fullt ut 

förstå (Blomdahl 2008 s. 43ff; Linde 2006, s, 9-12). 
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Med formulerad läroplan avses (här) de föreskrifter som gäller i ett skolsystem för vilka ämnen som 

ska studeras, hur stor del av tiden vilket ämne ska tilldelas, vilka mål som gäller för undervisningen 

och vilket innehåll ämnena ska ha. (Linde, 2006, s.19. min parentes) 

 

Det har ålegat grundskolan att ge sina elever en allmän kunskap i teknik länge, trots detta har inte 

tidigare kursplaner i teknik för grundskolan 1982 och 1994 fullt ut förverkligats (Hansson, 

Nordlander, Skogh, m.fl, 2011, s. 201). I år 2011 har det införts en ny läroplan Lgr 11 och en ny 

kursplan i teknik. I SOU 2007:28 beskrivs bakomliggande orsaker till varför det nu har genomförts en 

ny läroplan, avsikten är att skapa bättre reslutat genom att skolans uppdrag förtydligas. Tidigare 

gällande läroplan Lpo94 har med sitt målsystem varit svår att förstå av både lärare och skolledning 

(SOU 2007:28 s.12). Utöver detta anses Lpo94 i en statligutredning (2007) som ”flummig” och 

otydlig med formuleringar som öppnar upp för allt för mycket tolkande på den lokala nivån bland 

lärarna, vilket anses är på både gott och ont, men att det i slutändan påverkar rätten till likvärdig 

utbildning över landet (SOU 2007:28 s.13ff).   

 

”Det som är dåligt är alla olika lokala kursplaner och betygskriterier har bidragit till så stora 

skillnader på kraven på kunskaper” (SOU 2007:28, s.16). 

 

Utöver att man i rapporten Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan (SOU 2007:28 s.107f) 

framhåller hur begrepp och formuleringar påverkar utbildningens uppbyggnad har även Bjurulf belyst 

detta kring Lpo94. Hon menar att formuleringarna i kursplanen för teknik behöver göra definitioner av 

de begrepp som används, hon syftar då på begreppen teknik och tekniskkunskap (Bjurulf, 2007, s. 19). 

Ett av de problem som lyfts är svårigheten i att veta att ”att man menar samma sak”. SOU 2007:28 

(s.103ff) tar upp svårigheten med formuleringar kring kunskapsuttryck medan Bjuruf tar upp frågan 

utifrån mer ämnesspecifika uttryck, men båda källorna framhåller svårigheten med att vara tydlig i 

skolans uppdrag då formuleringarna gör att det som skall undervisas i till eleverna och vilka kunskaper 

som de förväntas få enligt formuleringarna i läroplanen och kursplan är diffusa och behöver 

diskuteras. 

Med detta som grund har nu läroplanen, Lgr11, tillträtt med förtydligande av kursplaner som skrivits 

med färre konkreta mål och med tydligare formuleringar kring innehåll samt att det införs ett nytt 

betygssystem från årskurs 6. Dessutom införs lärarlegitimation för att säkerställa att lärarna i skolan 

har utbildning i de ämnen de undervisar i.  

 

I Skolverkets ämnesfilm om nya kursplanen i teknik 2011, Teknik i samhället och i grundskolan, 

menar skolverkets utbildningsråd Eva Blomdahl att syftet med teknikundervisningen är att eleverna 

ska få en större förståelse för sin omgivning eftersom det idag krävs ett tekniskt kunnande både i 

arbets- och vardagsliv. Detta ska eleverna få genom syftet i kursplanen som är indelade i tre aspekter: 

 

 Verktyg för att göra tekniken synlig och begriplig 

 Förtrogenhet att utveckla tekniska lösningar 

 Teknikens roll i samhället/vardagsliv, konsekvenser av teknikval för människa, samhälle och miljö 

 



11 

 

För att uppnå syftet i Lgr11finns centralt innehåll för alla årskurser som är obligatoriskt. Det centrala 

innehållet är vad undervisningen ska innehålla och är uppdelat på tre rubriker; tekniska lösningar, 

arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar samt teknik, människa, samhälle och miljö (Skolverkets 

ämnesfilm i teknik 2011).  

 

I skolverkets ämnesfilm i teknik (2011) menar man att det egentligen inte är så stora skillnader mot 

tidigare kursplan i teknik i denna kursplan som införs 2011, utan det handlar om att man har 

förtydligat syfte och innehåll samt infört betygsmatrisen. Detta ska innebära att man nu bör från 

årskurs 1 arbeta med teknikämnet aktivt för att eleverna ska kunna uppnå betygsnivå i årskurs 6 då 

kursplanen i teknik bygger på progression från det ”enkla och nära till det svåra abstrakta” enligt 

Blomdahl (2011, skolverkets ämnesfilm teknik). En tydlig skillnad från tidigare är att det nu mer även 

framgår att man i ämnet ska arbeta både praktiskt och teoretiskt då det annars på skolorna förts en mer 

teoretisk undervisning i teknik. Kursplanen i teknik 2011 har en tydligare inriktning mot människa, 

samhälle och miljö.  

Bjelksäter (2011, s. 61) uppfattar den nya kursplanen i teknik som mer konkret och som mer tydlig i 

sin kunskapsprogression men menar att för att denna ska fungera fullt ut krävs det att alla skolor gör 

genomtänkta arbetsplaner, något som med tidigare läroplaner inte alltid gjorts i oroande hög grad 

vilket påverkar osäkerheten kring teknikämnet. 

 

I skolans styrdokument finns målen formulerande. Att förverkliga uppställda mål är en utmaning för 

alla lärare, men också för skolhuvudmän och skolledare. Tekniken finns överallt i samhället och detta 

måste återspeglas också i skolans verksamhet. Vi kan inte vänta. (Hansson, Nordlander, Skogh, m.fl., 

2011, s.206) 

 

Skolan skall alltså arbeta med teknik och riktlinjer, dock är det upp till skolledning och lärare att 

teknikundervisningen genomförs i den utsträckning det är formulerat i styrdokumenten. 

Tidigare forskning kring teknikämnets 

problematik  

I en undersökning gjord 2007/2008 om teknikundervisningen i grundskolan visar på flera orsaker 

varför tekniken upplevs vara svår. Ett viktigt resultat var att lärarna känner sig osäkra och endast 11 % 

känner sig mycket välutbildade för att undervisa i teknik (Nordlander, 2011 s.90-93). Undersökningen 

visar även statistik kring status av olika ämnen där 90-95 % anser att kärnämnena (svenska, 

mattematik och engelska) är viktigare än teknik som har låg ämnesstatus bland lärare och skolledning 

vilket syns i deras fördelning av resurser där 22 % av lärarna anser att teknikämnet ekonomiskt 

lågprioriteras och 18 % anser att det prioriteras ganska lågt (Nordlander, 2011 s.94-95). 46 % av 

lärarna i undersökningen anser att man på skolan inte sköter teknikämnet på bästa möjliga sätt i 

förhållande till att endast 6 % anser att man sköter ämnet på bästa sätt (Nordlander, 2011 s.97). 

Nordlander (2001, s.97) menar att statistiken talar sitt klara språk och att detta ger konsekvenser för 

teknikundervisningen. 

 
Det faktum att man känner sig osäker i sin yrkesroll, kombinerat med brister i lämpliga lokaler och 

utrustning, kan givetvis inte få annat än allvarliga pedagogiska konsekvenser. (Nordlander, 2011 

s.97) 
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I boken Teknik i skolan - en studie av teknikundervisning för yngre skolbarn (2007) har Blomdahl 

gjort en studie av två lärare i deras teknikundervisning, Här framkommer flera orsaker till varför 

teknikundervisningen upplevs ”svår”.  Blomdahl menar att tidigare politisk styrning genom läroplaner 

och traditioner speglas i lärarnas undervisning där de bedriver en förmedlande undervisning, vilket 

hon menar är företrädande för de lärare som finns verksamma idag (s.177).  Att gå mot en 

medforskande lärarroll är att föredra i arbetet med teknikämnet där elevernas egna erfarenheter, 

provande och reflektion är en viktig del för förståelsen av teknikens väsen (s.177-178).  Lärarna har 

ofta noggranna planeringar för sin undervisning men detta kan sätta krokben för lärandet (.177). 

 
Tyvärr kan planeringen bli ett hinder mellan läraren och eleverna så att de inte koncentrerar sig på sin 

egen förståelse utan anpassar sig efter den förres planering. Som jag ser det sätter läraren till viss del 

planeringen mellan sig och eleverna… Det handlar om ett lyssnande på den andre utifrån dennes 

erfarenhet och position i stället för ett påtvingande av ens egen förståelse, så att man i mötet kan 

förändras tillsammans.” (Blomdahl, 2007, s.177-178). 

 

Teknikämnet är både teoretiskt och praktiskt, och på grund av detta ställs flera ramfaktorer fram som 

tydlig problematik för att organisera teknikundervisningen, tid – längre lektioner, att det finns väldigt 

lite material eller att det saknas material ute på skolorna samt plats/rum att ha teknik på. Likt andra 

praktiska ämnen som till exempel slöjd skulle teknikämnet behöva sitt rum med material som gör 

förutsättningarna bättre (Blomdahl, 2007, s. 180-182). Blomdahl skriver vidare att det är både rektorer 

och kollegors inställning till teknikämnet som har betydelse för hur mycket det satsas på skolorna, 

men att skolledning ofta inte har förståelse för ämnets behov av material, rum och mindre elevgrupper 

eftersom teknikämnet inte har samma tradition som andra praktiska ämnen likt slöjden (s.181). Bristen 

på anpassade lokaler och material belyser även Nordlander (2011) i sin undersökning där 54 % av 

lärarna anser sig inte ha lämliga lokaler för teknik och 38 % tycker att det finns brister i tillgången på 

material (Nordlander 2011, s.96).  Som det är nu fraktas det material som finns att tillgå till 

teknikundervisningen runt mellan klassrummen vilket gör att tekniken inte får den fysiska miljön som 

andas vad teknikämnet handlar om (Ahlbom, 2011, s.17-19). Detta med att hålla ordning i 

klassrummen, frakta runt grejor eller att behöva städa efter varje teknikpass upplevs av en del lärare 

som ansträngande (Bjurulf, 2008, kapitel 6, s.116). Blomdahl (2007, s.179-180) menar att 

teknikunderämnet påverkas av skolans dagar på grund av att ämnet innehåller både praktiska och 

teoretiska arbetsformer finns det en risk att det inte blir någon djup inlärning då det bli ständiga 

avbrott i arbetet. Teknikämnet delar timplan med NO-ämnena, där det finns 800 timmar säkerställt 

men ingen föreskrift krig hur timmarna ska för delas mellan ämnena (Bjurulf 2008, s.21). 

Blomdahl (2007) menar att vore det önskvärt att teknikämnet får öronmärka timmar eftersom att det i 

rapport efter rapport understryks att det finns brister i teknikundervisningen, saknad av arbetsplaner 

och utbildade lärare (2007, s.179-180).  

 

En problematik är att få tag på lärare som har adekvat utbildning i teknikämnet (Skolverket 2000; 

Skogh 2001;Teknikföretagen, 2005; Blomdahl, 2007; Hansson, Nordlander, Skogh m.fl, 2011). Av de 

lärare som har utbildning i ämnet har flertalet gått vidareutbildning på 10 poäng, Blomdahl menar att 

detta är för lite för att undervisa i teknik om man ser på den utbildning som ges i andra ämnen (2007, 

s.182). Eftersom teknikämnet saknar en moderdisciplin som lärare och lärarutbildare kan söka stöd 

ifrån bör lärarnas utbildning knytas ihop annars är risken att lärarna endast reproducerar det som de 

lärt sig unders sin utbildning (Blomdahl, 2007, s.183). För att undvika en del av de svårigheter som 
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finns kring teknikundervisningen med osäkra lärare och låg status på ämnet menar Bjälksäter (2011) 

att arbetsplanerna behövs så att det finns en röd tråd att tillgå även i teknikämnet ute på skolorna men 

att det tyvärr saknas i större utsträckning (Bjälksäter, 2011, s.54). 

 

En annan vinkel på varför tekniken upplevs svår och har låg status kan vara enligt Hagberg och Hultén 

(2005, s15f) att det finns en diffus koppling mellan grundskolans allmänna teknikundervisning och 

högre lärosätens. I de högre utbildningarna finns inte någon motsvarande allmänt tekniskutbildning 

utan det är där mer specifika utbildningar ex. informationsteknik, medieteknik osv., detta menar man 

kan skapa en förvirring. Samtidigt som teknikämnet i grundskolan ofta integreras vilket gör att ämnet i 

sig inte blir tydligt och genom detta förlorar status (Mattsson 2002, s.60-61,66). Ämnesintegration i 

sig behöver inte betyda att eleverna får sämre kunskaper utan kan vara bra, men det är önskvärt att 

man klargör vad som är teknik i undervisningen (Mattsson 2002, s.76, 81). 

 

Avslutningsvis kan det uttryckas att den forskning som analyserat svårigheterna med att bedriva 

teknikundervisning för de yngre barnen ger en ganska komplex bild. Här pekar man dels på bristen på 

utbildade tekniklärare, på skolledningens syn och hantering av tekniken i dess timplanering och på 

resursfördelning. Det är dålig tillgång på material och anpassade lokaler för att bedriva både teoretisk 

och praktisk undervisning utan att det känns jobbigt att för lärarna organisera sin teknikundervisning. 

Dels pekar man på att många lärare känner sig osäkra och det saknas arbetsplaner på skolorna som 

skulle kunna funka som stöd och röd tråd i teknikundervisningen. Teknikundervisningen i grundskolan 

är ofta ämnesintegrerad, alltså ämnesöverskridande vilket gör att teknikämnet inte har fått en tydlig 

gräns av att vara ett eget ämne, detta påverkar dess status. Man menar dels också på att kopplingen 

mellan högre lärosäten - högskola och universitet inte är tydlig då det inte finns någon allmänteknisk 

utbildning vilket sänker statusen på teknik som eget ämne i jämförelse med kärnämnena som har en 

tydlig koppling till fortsatta studier.  

Sammanfattning 

Mycket av den forskning som finns kring skolämnet teknik och dess svårigheter att etablera sig i den 

svenska skolan samstämmer i orsakerna; lärarna behöver mer utbildning i ämnet, ramfaktorer som tid, 

dåligt med material och anpassade lokaler, samt att styrande av kommun och den enskilda skolan 

behöver satsa på ämnet för att det teknikämnet ska få status i skolan för att eleverna ska kunna nå 

kunskapsmålen. I den nyligen tillträdda läroplanen Lgr 11 och kursplanen i teknik finns nu betyg från 

årskurs 6, med detta vill man skapa ett mer adekvat tryck på att teknikundervisning ska genomföras 

från tidig ålder genom hela skolgången för att säkerställa teknisk allmänbildning. 

Teoretiskt perspektiv 

Som teoretisk utgångspunkt har jag valt att använda mig av läroplansteori. Det har verkligen inte varit 

lätt att välja teoretiskt perspektiv men jag har kommit fram till att det är läroplansteori som främst 

passar mina intentioner med min studie. I det läroplansteoretiska perspektivet framkommer och 
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förklaras styrningen av skolan, detta gör det möjligt för mig att i min studie titta på underliggande 

orsaker till svårigheter inom teknikundervisningen för yngre elever. 

Läroplansteori 

Läroplaner uppstod i ett behov av att kontrollera verksamheten när undervisningen flyttade från det 

vardagliga hemmet och in i särskilda hus - skolan. Läroplaner är starkt influerade av filosofers tankar 

om vad som är god kunskap och vad som bör läras. Platon och Aristoteles var bland de första som 

formulerade texter av detta slag men även Locke, Kant och Rousseau har influerat läroplanerna med 

framför allt ontologiska frågor – frågor om hur verkligheten är beskaffad, epistemologi - frågor om 

vad kunskap är, etik – frågor om det goda och slutligen socialfilosofiska frågor - frågor om hur 

samhället bör organiseras. Även människosynen dvs. hur de som ska undervisas uppfattas vara, är en 

viktig del i läroplanerna (Linde, 2006, s. 19-20). Under 1900-talet har två filosofiska riktningar 

pragmatismen (konsekvenser av idéer och handlande) och den kritiska teorin starkt tagit plats i 

läroplanstänkandet. En av centralgestalterna för pragmatismen är John Dewey.  Hans tankar om 

kunskap och lärande har förändrat synen på utbildning och skola från att ha varit en reproducerande 

institution till att vara framtidsinriktad där eleverna istället för att ta emot kunskap som en behållare 

själva ska få verktyg att söka kunskap genom olika former av praktisk och experimenterande 

verksamhet (Linde, 2006, s.30,33). Den Deweyanska pedagogiska rörelsen kallas progressevism och 

slog igenom i Sveriges skolpolitik 1946 och är i Västvärden under 1900-talets senare hälft ett av de 

mer ledande sätten att tänka och tala om skola och undervisning (Linde, 2006, s.30-31). 

Progressivismen är i Sverige sedan introduceringen 1946 den officiella skolideologin. (Linde, 2006, 

s.37)   

 

Läroplansteori kan ses som ett verktyg för att se bakomliggande orsaker till läroplanens utformning. 

Genom läroplansteori kan man få insikt i och se samband mellan utbildning och det omgivande 

samhället, socialt, kulturellt och ekonomiskt. Skolan och läroplanerna är under ständigt tryck från det 

omgivande samhället och speglar såväl filosofernas tankar och politiska syften om vad som är viktigt 

kunnande. Läroplansteori handlar alltså om den politiska nivån (formulering och utövning) samt 

didaktiska nivån dvs. hur undervisning utövas, innehåll och organisation och inte minst sambandet 

mellan dessa två nivåer (Linde 2006, s.37) 

I läroplansteorin menar man att det finns principer för uppbyggnad och tolkning av läroplanen, dessa 

kallas koder och ter sig inom olika arenor, så som formaliserings-, transformerings- och 

realiseringsarenan. 

Formaliseringsarenan, läroplanskoder och koder för stofforganisation 

Med formaliseringsarenan menas kortfattat den nivå där läroplanen formas av filosofi och politiska 

ideologier och syften, med andra ord den arena där skolpolitik och fastställandet av läroplaner sker. 

(Linde, 2006, s.37). Fler som har inflytande i läroplanen är lärarna via sina fack, och det civila 

samhället genom intressegrupper, företag och organisationer som påverkar genom utredningar. (Linde, 

2006, s.57) 

 
I valet av läroplanens innehåll talar man om fyra grundläggande principer dessa kallas 

läroplanskoder. Begreppet läroplanskod avser ”de sammanfattande principerna för urval, organisation 

och förmedlingsform för skolans undervisning.”(Linde, 2006, s.34) 
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 Klassisk läroplanskod – syftar till bildning och formning, att förfina människan mot ett ideal 

 Realistisk läroplanskod – syftar till en vetenskaplig förståelse av världen 

 Moralisk läroplanskod - syftar till att ingjuta en viss moral och lojalitet hos medborgarna samt 

förmedla värden. 

 Rationell läroplanskod eller utilistisk läroplanskod – nyttotänkande, skolan ska förbereda för 

praktiska uppgifter och inför framtiden . Bygger på Deweys idéer om skola och utbildning. 

     (Linde, 2006, s.34-35, 37)  

 

Utöver dessa fyra grundläggande läroplanskoder förekommer det fler i läroplansdiskussioner bland 

annat: 

 

 Aristokratisk läroplanskod - syftet är vissa konservativa värden och särskiljande av elever. Det 

handlar inte om att särskilja elever genom god utbildning utan mer om maner och språk, det ska 

märkas vilken ”klasstillhörighet” eleven är av. 

 Demokratiska eller medborgerliga läroplanskoden – syftet handlar om individens frihet och att 

medvetandegöra individen om dess rättigheter samt skapa ett kritiskt tänkande. Man menar att ju 

mer kunskap man har desto mindre är risken för att handla ogenomtänkt. Det är dock 

motsägelsefullt då utbildning i sig är ett slags maktutövande över individen, eftersom det här finns 

krav på vad som ska läras, detta innebär att den demokratiska visionen inte fullt ut kan 

uppnås.(Linde, 2006, s.35-36) 

 

Sedan mitten av 1900-talet är den rationella läroplaskoden mest framträdande i Sveriges läroplan, 

eleven ska aktivt söka kunskap. Skolorna har sedan dess fyllts med mer praktiskt innehåll och ämnen 

som teknik har fått en plats i skolan (Linde, 2006, s.37). 

 

Allt kan inte förmedlas i skolan utan det är ett urval. Urvalet av stoff dvs. innehåll behöver organiseras 

och på grund av detta är ämnena traditionellt sett uppdelade. Inom ämnet ska det lyftas fram flera 

aspekter och syftet med detta är att ge eleven grepp om en helhet. I och med de progressivistiska 

tankarna som finns i svensk läroplansdebatt finns även tankar om hur stoffet kan organiseras på olika 

sätt som tematisk ämnesverkan, undervisning i samarbetsformer, verklighetsnära stoff och helhetssyn. 

Beroende på koder för stofforganisation måste lärarlagen i skolan komma överrens om hur 

undervisningen ska ske, tematiskt eller inom ämnet samt hur kunskap ska bedömas (Linde, 2006, s.38-

40).  

Koder för stofforganisation: 

 

 Collection code: Ämnena är separerade och liknar de akademiska. Elevernas kunskaper i ämnet 

mäts med kunskapsprov. Läraren ser sig som ämneslärare och arbetar självständigt med personligt 

ansvar för elevens lärande. Läraren har autonomi och ifrågasätts sällan av skolledning då de anses 

vara professionella. 

 Integrative code: Ämnesövergripande. Man arbetar över gränser eller tematiskt. Läraren ser sig som 

pedagog, inte ämnesrepresentant. 

 Competence code: Elevens utveckling står i fokus och är det som läraren bedömer. Elevens 

livsvärld, vardagsliv sammansmälts med skolan dvs. eleven bedöms efter bl.a. samarbetsförmåga 

och karaktär. Kunskaperna är inte mätbara. 
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 Performence code: Klara skillnader mellan skolan och elevens vardagsliv olika regler och kulturer 

som eleven pendlar emellan. Eleven ska utföra sina skoluppgifter och bedöms med 

skrivningar/prov. (Linde, 2006, s.39-40) 

Transformeringsarenan och realiseringsarenan 

I läroplanen finns det framskrivet som är önskvärt att skolan ska förmedla och lära ut till sina elever, 

dock är inte exakt innehåll angivet vilket skapar utrymme för tolkningar.  

På transformeringsarenan tolkas läroplanens innehåll med tillägg och fråndrag samt stoffurval (Linde, 

2006, s.48). Detta görs av kommun, skola, lärarledning, lärarlag och den enskilde läraren samtidigt 

som det närliggande samhället kring skolan påverkar tolkningen av läroplanen eftersom skolan 

reproducerar rådande sociala mönster (Linde, 2006, s.49,56). Det civila samhället påverkar här genom 

intressegrupper, läromedelsföretag, organisationer och företag som delar ut material till skolorna vilket 

påverkar skolans val av innehåll (Linde 2006, s.56). Ämnestraditioner och ramfaktorer så som 

elevsammansättning, tidsåtgång, resurser och utvärderingssystem är andra delar som påverkar hur 

läroplanen tolkas (Linde, 2006, s.49-54). Även staten finns representerad på transformeringsarenan 

genom att vara huvudman för lärarutbildning och fortbildning samt genom inspektion och utvärdering. 

Men huvudaktörerna på transformeringsarenan är lärarna. De som individer tolkar läroplanen enligt 

vad de vill, kan, förväntas göra, samt efter vilka villkor som finns och gäller i det sammanhang där de 

befinner sig (Linde, 2006, s49, 56). 

 

På realiseringsarenan förverkligas tolkningar och stoffurvalet i klassrummen, alltså lärarnas 

undervisning och elevernas arbete (Linde, 2006, s.64-65). Hur realiseringen av läroplanen ter sig beror 

på flera faktorer som klassrumsspråk, interaktionsmönster i klassrummet, och på hur eleverna mottagit 

det realiserade innehållet - den mottagna läroplanen. Men även på denna arena rör sig det civila 

samhället med intressegrupper, organisationer och företag som påverkar i själva klassrummet med sina 

olika syften genom material/resurser och skolbesök. Linde menar att realiseringen av det som sker i 

klassrummen begränsas av ramar dvs.  tidsåtgång/tidsplanering, tillgången på materiella resurser, 

traditioner samt regelverk t.ex. betygsbedömnings anvisningar (Linde, 2006, s.70-71). Han menar 

vidare att sedan decentraliseringen av skolan gjordes har det skett ett försvagande av dessa ramar som 

styr undervisningsprocessen och det gör att ramarna är olika hårt hållna inom olika klassrum vilket 

påverkar vad som sker i klassrummen (Linde, 2006, s.71).  

Ämnesfokus, avgränsning och kontroll 

Olika ämnen kräver olika innehållsval och undervisningsformer. Till vissa ämnen t.ex. matematik, 

naturvetenskap och språk finns en gemensam uppfattning om det grundläggande i ämnet; begrepp, 

teorier och lagbundenheter, dessa kallas ”paradigmatiska” ämnen, medan andra ämnen t.ex. 

samhällskunskap och historia inte har en gemensam uppfattning utan flera perspektiv, 

begreppssystem, kategorier och termer dvs. de är ”icke paradigmatiska”(Linde, 2006, s.11). Beroende 

på om ämnena är paradigmatiska eller ”icke paradigmatiska” finns det ett större respektive mindre 

utrymme för val av innehåll och tolkning av läroplanen främst i delmoment, praktiska tillämpningar 

och förmedlingsformer, men det finns även utrymme för lärarens val av stoff samt personliga avtryck 

av som är viktigt (Linde, 2006, s.11,18).  Linde menar att det finns belägg för att det förekommer än 

mer tolkning av läroplanen inom de ”icke paradigmatiska” ämnena.  Skolan är en del av samhällets 

reproduktion samt produktion och det finns här ett intresse från samhället att ha kontroll över det som 

sker i skolan. För att lättare kunna ha kontroll finns avgränsningar, dvs. att man har delat upp skolan i 
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ämnen där man vet vad som ”ska ingå” och är lämpligt att skolan ägnar sig åt. Ju starkare avgränsning 

ett ämne har, desto lättare är det att kontrollera det (Linde, 2006, s.12-13). Läroplanen verkar starkt 

inom de ämnen som är starkt avgränsade och inramade, medan lärarnas personliga repertoar spelar en 

större roll än läroplanen i de ”friare” ämnena (Linde, 2006, s.57).  

Sammanfattning 

Läroplansteorin handlar om att se bakomliggande orsaker till hur läroplaner genom tiderna har 

formulerats och vilka influenser som finns bakom dagens läroplaner samt läroplanens väg från 

formuleringsarenan till realiseringsarenan. Regeringen formulerar det som är önskvärt att skolan ska 

lära ut genom läroplanen, denne är influerad av ideologier och filosofier, men även av andra 

påtryckningar från det civila samhället genom olika intressegrupper. Man talar om tre arenor kring 

läroplanens behandling från beslut till genomförandet i skolan, det är formaliseringsarenan - 

tillkomsten av läroplanen, transformeringsarenan – tolkning av läroplanen, realiseringsarenan – 

utförandet av läroplanen i skolan. Det är komplext med de olika aktörerna som figurerar på dessa 

arenor då de kan förekomma på flera arenor men i olika sammanhang för att påverka skolans innehåll 

(Linde, 2006, s.57).  

Metod 

I följande avsnitt kommer jag beskriva hur jag har gått tillväga och vilka metoder jag har valt för att 

söka svar på mina frågeställningar och syfte. 

Intervju 

För att kunna besvara mina frågeställningar har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer 

eftersom man genom den kvalitativa intervjun försöker förstå informantens livsvärld och uppfattning 

(Kvale och Brinkmann, 2009, s.17). Kvale och Brinkmann (2009, s.32) kallar den kvalitativa intervjun 

för ostrukturerad eller ickestandardiserad. De menar att insamlade interjuver är beroende av i vilken 

kontext de görs samt det sociala samspelet då intervjun genomförs vilket påverkar att den som 

intervjuar snabbt kan behöva ta beslut under intervjuerna. Därför menar de finns det inte många 

strukturerade former för hur intervjuer ska utföras. Däremot krävs det att intervjuaren har goda 

kunskaper om intervjuområdet för att kunna följa upp informantens svar samt ställa följdfrågor (Kvale 

& Brinkmann, 2009, s.32, 98). Intervjuaren behöver även känna till hur olika aspekter kan påverka 

intervjuns utfall eftersom det i den kvalitativa intervjun skapas kunskap mellan informant och 

intervjuare vilket innebär att man hela tiden påverkar varandra. En forskningsintervju går aldrig att 

återupprepa då det är forskaren som definierar och kontrollerar situationen (Kvale & Brinkmann, 

s.19). 

 

Mina intervjuer har utgått från temat teknik med några frågor som utgångspunkt för att få igång 

intervjun. I övrigt har jag följt informanternas svar och tankar. Intervjuerna kan därför ses som 

halvstrukturerade då de inte hade slutna frågor men heller inte var ett öppet samtal. 
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Urval och angränsningar 

Det har inte varit lätt att få tag på lärare att intervjua om teknik i de yngre skolåren. Jag har varit i 

kontakt med 4 rektorer och ett 20-tal lärare som resulterat i visat intresse från fyra lärare att delta i en 

intervju om teknik i de yngre skolåren. Tyvärr valde en av lärarna att inte fullfölja och därför bygger 

mitt underlag på två intervjuer, en manlig lärare som arbetar i årskurs fem som jag har intervjuat 

enskilt medan de två andra lärarna, en manlig och en kvinnlig som arbetar i årskurs 3 och årskurs 5 har 

intervjuats samtidigt.  

Jag har valt göra intervjuer med lärare som arbetar inom spannet årskurs 1-5 pågrund av att jag upplevt 

att det är inom detta spann som teknikundervisningen har låg prioritet. Av mitt insamlade material 

kommer jag att presentera det material som faller inom analysen för mitt syfte med studien.  

Genomförande   

Kontakt med informanter har tagits via e-post, där jag informerat om att jag som lärarstudent skriver 

ett examensarbete om teknik i de yngre skolåren och söker lärare för interjuver kring teknikämnet. 

Interjuver har skett i lärarnas klassrum på tider som passat praktiskt utefter hur deras scheman ser ut. 

Jag har använt mig av inspelning och anteckning under interjuver. Efteråt har jag spelat in mina 

direkta reflektioner av det som sagts. 

Databearbetning och analysmetod 

De intervjuer jag gjort har transkriberats och efter detta har jag har genomfört ett flertal 

genomlyssningar och genomläsningar av transkriptionerna där jag styrkt under det jag ansett faller 

under mina frågeställningar och syftet med studien. Jag har även lyssnat igenom mina direkt inspelade 

reflektioner som jag gjorde efter intervjuerna för att se hur jag tänkte då kring vad som sagts av lärarna 

och om jag ändrat uppfattning efter att ha läst igenom transkriberingarna. Efter genomlyssning och 

genomläsning har jag grupperat citat under frågeställningarna. När jag gjort analyserna av mina 

insamlade data har jag utgått mitt syfte och mina frågeställningar för att se vad jag finner i lärarnas 

upplevelser kring teknikämnet och hur deras svar i intervjuerna kan förstås utifrån det 

läroplansteoretiska perspektivet.  

Då jag startade arbetet var tanken att jag skulle göra en diskursanalys av intervjuerna. Men då 

intervjuerna var gjorda fann jag att diskursanalysen inte skulle uppfylla syftet med studien och därför 

har jag istället valt att använda mig av bricolage som analysmetod.  Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009, s251-252) är bricolage ett hopplock av verktyg där forskaren anpassar olika analytiska tekniker 

och begrepp fritt.  Bricolage är en kontrast mot mer strukturerade analysformer eftersom man rör sig 

fritt för att skapa mening. Kunnande om ämnet är här viktigare än att använda sig av förutbestämda 

detaljerade analystekniker. När jag analyserat intervjuerna har jag systematiskt utgått varje 

frågeställning och vad jag finner i mitt insamlade material under dessa. Min analysmetod är som är ett 

hopplock av en mer allmän analys med inslag av diskursanalys då jag upplevt ett samspråk i hos de 

intervjuade lärarna efter att jag grupperat svaren under frågeställningarna. 
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Tillförlitlighetsfrågor  

Reliabilitet  

I min analys av mina intervjuer har jag valt att citera lärarnas svar från mitt insamlade material, och 

bifogat mina intervjufrågor som jag hade som utgångspunkt. Genom detta vill jag ge läsaren en 

uppfattning om mina frågor var relevanta för syfte och frågeställningarna i studien och att läsaren 

genom detta kan få en uppfattning av studiens tillförlitlighet. Jag har redogjort för mitt val av 

teoretisktperspektiv om hur jag har gått tillväga då jag analyserat resultaten. Transkribering av 

intervjuerna har jag själv gjort ord för ord och jag hoppas att de håller god reliabilitet.  

Validitet  

Att föra intervjuer är en konst som kräver mycket erfarenhet för att bli riktigt bra (Kvale & 

Brinkmann, 2009 s.98).  Min erfarenhet i att göra intervjuer är mycket begränsad. Detta har påverkat 

på så sätt att jag i efterhand och under avlyssning av intervjuerna saknat att jag inte utvecklat frågorna 

mer eller ställt fler följdfrågor eller som vid ett tillfälle då en lärare i intervju 2 var nyfiken på min syn 

och definition av teknik där jag valde att inte svara eftersom jag ville få deras svar och definition. Nu 

efteråt kan jag tänka att detta skulle kunna ha tillfört en väldigt intressant diskussion till min studie 

som kunde varit av intresse för de intervjuade lärarna. Jag är även medveten om att de intervjuade inte 

alltid säger det de tänker eller att de påverkas av hur jag formulerat mina frågor.  

Etiska aspekter 

Jag har i min studie följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer gällande informationskrav, 

konfidentialitetskrav, nyttjandekrav och samtyckeskrav (Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning 2002, s.6).  Detta har gjorts i min förfrågan till lärarna via e-post och 

innan intervjuerna på börjats genom att jag tydligt informerat syftet med min studie och avsikten är 

med intervjuerna, att de endast kommer att användas i min studie samt att deltagande informanter 

kommer att vara anonyma vilket innebär att namnen i intervjuerna är fingerade. Dokument och 

inspelning av intervjuer kommer att raderas när studien är avslutad. Lärarna har själva gett samtycke 

genom att frivilligt delta i intervjuerna efter min förfrågan. Jag har frågat om det finns intresse att läsa 

min färdigställda studie och då intresse för detta finns kommer det att bejakas.  

Analys av resultat 

I följande avsnitt kommer jag att analysera resultatet av gjorda intervjuer utifrån läroplansteoretiskt 

perspektiv. Den tidigare forskning som jag presenterat som relevant ligger som grund i 

analysresultatet. I analysen har jag valt att göra på två olika sätt där jag antingen citerar delar av 

intervjun eller så har jag lyft in delar från mina transkriptioner av intervjuerna och analyserar dessa i 

texten. De delar från intervjuerna som jag presenterar har jag valt ut då de svarar mot mina 

frågeställningar och syfte. Tre lärare från två olika skolor figurerar i analysen. Det är Per och Siv som 

arbetar på samma skola och är klasslärare i årskurs tre och fem, samt Anders som arbetar på en annan 

skola och är klasslärare i årskurs fem.  
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Intervjuade lärares definitioner av teknik 

Jag ser det som att det finns tre rådande diskurser (rådande samspråk) i de intervjuade lärarnas 

definitioner av teknik och teknisk kunskap som skolämne. De är: ”teknik är artefakter diskursen”; 

”teknik är objekts/kunskaps diskurs”; ”teknik är kunskap och förståelse för hur tekniken över tid 

utvecklats diskursen”.  

 

I intervjun uttrycker läraren Anders att teknik är ”det mesta runt omkring oss”. Han ger exempel från 

vår vardag med potatisskalare och till mer avancerade apparaturer och ”prylar” men även ”metoder”. 

Enligt min tolkning blir Anders definition av teknik: artefakter och metoder för att bruka artefakten. 

När han ska definiera vad teknisk kunskap är menar han att det är att kunna hantera tekniken som finns 

runt oss i vardagen men även lite mer avancerade ”tekniska prylar”. Jag tolkar det som att hans 

definition av teknisk kunskap blir objektskunskap dvs. kunskaper som är kopplade till artefakten och 

användandet av den. Samtidigt blir Anders definition av kunskap annorlunda när han får frågan om 

hur eleverna uppfattar tekniken där han lyfter fram att ”de funderar inte så mycket på varifrån det 

kommer”.  

 

När Siv ska definiera teknik uttrycker hon att teknik är ”ett sätt att hantera saker och ting lättare här i 

livet” ” det ska vara lätt” ” lättare att producera en sak”. Som jag tolkar det menar Siv att teknik är 

färdigheter; att kunna använda saker som ska underlätta. Hennes definition blir då att teknik är 

artefakter och att teknisk kunskap är färdigheter/förmågor och att kunna bruka artefakten samt 

producera något med hjälp av den. Detta senare skulle kunna betecknas som objektskunskap - förmåga 

att använda artefakten.  

Per uttrycker att teknik är ”tankestrukturer” vilket jag finner följer Vygotskijs sätt att se på teknik att 

människans sätt att tänka beror på i vilket sammanhang och vilka artefakter som är närvarande 

(Mattson, 2002, s.3).  ”Hur närmar jag mig en dator, en bok, en penna”. Samtidigt blir detta att 

”närma” sig olika artefakter en syn på vad som är tekniskkunskap som hur man gör för att använda 

artefakten eller som han också uttrycker det ”bemästra själva artefakten” samt ”teknikhistoria”.  Jag 

tolkar det som att även Per är inne på att teknisk kunskap är objektskunskap. Han betonar just tankarna 

kring hur man gör och själva användandet samt kunskaper om hur tekniken utvecklats.  

 

Lärarna uttrycker sina definitioner på olika sätt men ändå finner jag att de faller in under dessa tre 

olika diskurser. Anders uttrycker att teknik är ”det mesta runt omkring oss” men tar inte upp fler 

aspekter av tekniken. Därför blev min tolkning av hans teknikdefinition ändå handlar om artefakter 

vilket kan upplevas som snäv, men detta stärktes sedan efter hand eftersom det var detta han senare i 

intervjun gav exempel på.  

Svårt med definition och definitionens inverkan på den pedagogiska praktiken 

När jag i intervjuerna frågade efter lärarnas definitioner av teknik framkom det längre fram i 

intervjuerna osäkerhet kring detta. Lärarna Siv och Per uttrycker: 

 
det är lite trevande med tekniken, det är det faktiskt. Vi måste själva medvetandegöra oss själva, vad 

är teknik mycket mer. Sen kan man med facit i handen fråga också vad eleverna vad som är tekniskt i 

det här passet 
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vi har ett helt nytt sätt att tänka om undervisning egentligen utifrån Lgr 11. Hur kan vi då skapa ett 

nytt teknik begrepp som faktiskt höjer och jämställer teknikämnet med de andra naturvetenskapliga 

ämnena? 

 

Som jag ser det efterlyser de två lärarna ett tydligt teknikbegrepp och det finns en önskan om att man i 

kursplanen ska formulera rakt upp och ner - det här är teknik, punkt. Jag förstår det som att om 

teknikbegreppet inte var så vidsträckt och lärarna medvetandegjorda med vad som avses som teknik 

och teknisk kunskap skulle det göra att lärarna inte behöva känna sig osäkra inför eleverna ”med facit i 

handen”. Men enligt den forskning som jag tidigare refererat till rör sig tekniken och är komplex och 

precis som Blomdahl (2007) uttrycker det behöver man ha förståelse för teknikens väsen, vilket hon 

menar innebär kunskaper om teknikens komplexitet. Om jag ser till forskningens definitioner av 

teknik är det svårt att krympa teknikens komplexitet och rama in det likt de paradigmatiska ämnena 

eftersom tekniken flyter över gränserna och finns med i flera olika kunskapsfält. Den är utan den mer 

exakta ordning som finns i många av andra akademiska ämnen. Teknik kan alltså ses som ett icke-

paradigmatiskt ämne där det finns utrymme för tolkningar eftersom det inte finns tydliga 

avgränsningar av vad som är teknik och därför är tekniken svårt att kontrollera med ”facit”. Detta gör 

att lärarens personliga repertoar och utbildning blir viktig för att läraren skall känna sig säker inom 

ämnet. Ur ett läroplansteoretiskt perspektiv kan det förstås som att den definition lärarna har av teknik 

inverkar på både transformeringsarenan och realiseringsarenan, pågrund av att lärarna är huvudaktörer 

på dessa arenor, där de som individer med deras kunskap tolkar och genomför undervisningen i teknik. 

Lärarnas beskrivning av teknikundervisningens 

upplägg för de yngre eleverna, samt möjligheter 

och hinder för att undervisa i teknik 

I denna del av min resultatanalys kommer jag att fokusera på två av mina frågeställningar då jag finner 

att dessa är svåra att analysera separat ifrån varandra. Därför har jag valt att dela upp denna analys i 

underrubriker - teman där dessa två frågeställningar förekommer samtidigt och omväxlande. 

Lärarna och kursplanen i teknik 

Teknikämnets oklara ställning både i traditionen och i dagens timplaner tydliggörs i intervjusvaren. 

 

Lärarna Siv och Per menar att de på sin skola nu håller på att titta på hur de ska arbeta med tekniken 

eftersom det kommit en ny läroplan. Det är ganska tydligt att den nya läroplanen utmanar många 

tidigare sätt att arbeta och jag tolkar det som att de känner sig osäkra inför de nya men ändå inte vill 

säga rakt ut att det är så. I ett sammanhang menar de att de håller på att tolka Lgr11 och längre fram 

menar Per att man inte ska tolka Lgr11. En tredje gång uttrycker de att de fortfarande är kvar i ”Lpo94 

tänket”. De måste hitta ett ”helt nytt sätt att tänka”. Det finns alltså utöver osäkerhet i teknikämnet 

osäkerhet kring hur man ska arbeta med de nya styrdokumenten. 

Om kursplanen i teknik Lgr11uttrycker Per och Siv: 

 

Per: Ja i femma är det ju så att ni jobbar mot sexans kunskapskrav för det är ju först i sexan som 

kunskapskravet kommer inom tekniken, så jag som jobbar i trean har ju inte det, men du (Siv) har ju 
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verkligen det att jobba mot de kunskapskraven och uppfylla dem. Det är ju lite spännande där också 

där hamnar vi ju väldigt olika för jag i trean kan fortfarande om man får säga så sväva lite så här 

medans man i femman behöver jobba mot kraven, det här, det här och det här. 

 
Per: så det centrala innehållet är för mig ganska oväsentligt måste jag säga.  

 
Siv: samtidigt är ju det centrala innehållen verktyg för att ta dig till kunskapskraven, du måste ju veta. 

 

Det centrala innehåll som finns i kursplanen behöver man inte titta på så mycket menar Per utan det är 

syftet och kunskapskraven som styr hans undervisning. Han kan fortfarande ”sväva” med 

teknikundervisningen i årskurs 3. Detta till skillnad från senare årskurser där Siv arbetar i årskurs 5, 

där man har 80 % av undervisningen i teknik för de yngre åren att genomföra inför bedömningen som 

ska ske i årskurs 6. Siv å andra sidan menar att det är ju det centrala innehållet genom alla årskurserna 

som ska göra att man når fram till kunskapskravet och menar på att ”pressen på, kravet” i nya 

kursplanen är just bedömningarna i årskurs 6.  Som jag ser det skapar det Per säger ett tryck på att det 

är de lärare som arbetar i femman som ska sköta en större del av teknikundervisning under ett år, 

medan de i årskurs 1-4 kan ”sväva”. Jag tolkar detta som ett tydligt exempel på den klyfta mellan 

formaliseringsarenan och realiseringsarenan som Linde och Lidensjö och Lundgren (2000) påpekar 

finns idag pågrund av utbildningspolitiska beslut. Lärarna Siv och Per befinner sig på 

transformeringsarenan där tolkningar av läroplanen görs. Lärarna är huvudaktörer på denna arena och 

tolkar här läroplanen efter vad de vill kan och förväntas göra, samt vilka villkor som finns och gäller 

på den skola de arbetar. 

 

Låt oss tänka oss att man skulle tolka kursplanen i ett annat ämne som Per gör, att det centrala 

innehållet inte ska styra planeringen av undervisningen i ett annat ämne. För tydlighetens skull tar jag 

ett av kärnämnena, engelska som exempel. Jag kan tydligt se att engelskan är ett paradigmatiskt ämne 

dvs. med tydliga ramar och att engelskan tillhör collection code alltså separat och liknar akademiska 

ämnen. I kursplanen Lgr 11 för engelska finns det liksom för teknik kunskapskrav för år 6. För att 

uppfylla målen i engelskan på bästa sätt skall man följa det centrala innehållet. Jag ser det som 

exemplet illustrerar skillnaden i hur lärarna väljer att tolka kursplanerna efter redan rådande 

ämnestraditioner och ämnesstatus, här får tekniken ge vika trots att ämnet enligt senaste kursplanen 

har precis samma gång att gå som de kärnämnena för att nå kunskapskraven i skolan.  

 
Siv: Men tekniken har kommit, den har skuggats tycker jag mycket, den har inte varit ett eget ämne. 

 

Läraren Anders i sin tur menar att kursplanen i teknik är mycket tydligare nu i och med det centrala 

innehållet och att den kanske kommer göra så att teknikundervisning i de yngre skolåldrarna 

genomförs i större utsträckning. ”Nu är det ju ändå väldigt tydligt att teknik är ett eget ämne med 

centralt innehåll så nu kommer man ju inte undan på samma sätt tror ju jag.” I intervjun med Anders 

får jag uppfattning att han passerat transformeringsarenan och känner sig mer säker i styrdokumenten. 

Som jag ser det kan detta bero på dels att han har intresse och utbildning i teknik och dels på att även 

att skolledning/skolan han arbetar på arbetar för att bli teknikprofilerad. Det finns ambitioner runt 

teknikundervisningen. Den enskilde läraren är alltså beroende av i vilken kontext den befinner sig och 

vilken inställning som finns där till teknik. 
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Tekniken och timplanen är något som nämns av alla lärarna: 

 
Per: men i skollagen skolplanen läste jag ändå att har jag för mig att teknik inte har ett egen tim. De 

här minuterarna ni vet? 

Siv: Timplanen 

Per: Timplanen ja, de har inte en egen timplan utan det ska ingå i det naturvetenskapliga blocket så 

att säga. 

Siv: men att det är ett fristående ämne ändå 

Per: det är ett fristående ämne ändå men ska ingå i det naturvetenskapliga blocket så att säga. 

 

Anders: en intressant aspekt är att när vi sitter med och planerar med timplanen är att tekniken inte 

har fått en enda timme, inte en enda. 

 

Det finns alltså ett dilemma med tekniken och dess förläggning i tid. I timplanen finns det 800 timmar 

att fördela mellan de naturvetenskapliga ämnena och teknik. Anders pekar på att i skolan där han 

arbetar får tekniken inte någon del av dessa timmar vilket gör att ämnet får dela tid med något annat 

ämne, dvs. att det blir mer eller mindre ämnesintegrerat för att hinnas med. I sekvensen med Siv och 

Per ser jag det som att de menar att tekniken är eget ämne men att det samtidigt ingår i det 

naturvetenskapliga blocket och att tekniken då inte har någon egen tid. Man har inte på 

formaliseringsarenan garanterat någon tid för teknik och detta märks av på realiseringsarenan. 

Om syftet med teknikundervisning  

Syftet i kursplanen för teknik är att eleverna ska få en större förståelse för sin omgivning då det idag 

krävs ett teknisktkunnande i både vardag och arbetsliv.   

 
Anders: Ja alltså ett syfte måste vara att eleverna ska förstå omvärlden, alltså alla ska kunna begripa 

hur man använder det som finns runt omkring oss.  

 

I intervjun med Anders tänkte jag på vilka läroplans koder som fanns representerade i hans 

resonemang kring vad som är syftet med teknikundervisning och här kopplar jag det till den rationella 

läroplanskoden, nyttan där de pragmatiska tankarna från John Dewey cirkulerar, det finns en diskurs 

om nytta, vilket är och har varit en av de ledande läroplanskoderna i Sverige sedan andra världskriget.  

Som jag ser det uttrycker läraren att teknikundervisningen är för att eleverna inför framtiden praktiskt 

ska klara sig.  I Anders resonemang framkommer även den demokratiska läroplanskoden, när han 

uttrycker att eleverna måste kunna hantera teknik för att vara med som deltagare i samhället samt göra 

sin röst hörd: 

 
Det handlar om allt från att ja kunna leva ett likadant liv som de andra och liksom kunna delta i 

samhällsprocessen om man tänker sig med datorer och allt vi måste göra genom dem i 

samhällskontakter och att klara av det. Ja vem vet hur beslut kommer att fattas i framtiden då kanske 

vi verkligen måste kunna använda en dator eller på nåt annat sätt via telefon rösta och säga vad vi 

tycker och beställa samhällstjänster ja överhuvudtaget myndighetskontakter och då måste alla klara 

av det. 
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Per och Siv nämner i deras intervju ”teknikhistoria” och ” tekniska lösningar”, men inte i en förfrågan 

om teknikens syfte. Detta tolkar jag som att de har förståelse för att dessa delar bör ingå i 

teknikundervisningen och menar att man ska få förståelse för hur tekniken utvecklats och hur tekniska 

lösningar fungerar och används.  Jag finner att den rationella läroplanskoden är rådande hos dessa två 

lärare utifrån deras intervju. 

Som jag ser det är den rådande diskursen hos de tre lärarna att teknikämnet syfte är att det ska vara till 

nytta, men hos läraren Anders förekommer även en diskurs om rättigheter, kritiskt tänkande och 

medverkande i samhället. Lärarna har kommit olika långt i sitt arbete med Lgr11 och kursplanen i 

teknik och det tycker jag visar sig genom att Anders tydligare framhäver syftet med 

teknikundervisningen medan Per och Siv mer visar på centralt innehåll. 

Undervisningen och ramfaktorer 

I båda intervjuerna framkommer att materialtillgången i skolorna är dålig överlag och att det som finns 

är NTA, eller så beställer man teknikspanarna från teknikföretagen. Lärarna använder sig alltså i större 

utsträckning av färdigt material än att göra eget. I NTA som finns på båda skolorna ska lärarna ha gått 

kurs för att hålla i det men det är inte alla som kan, menar den ena läraren, och då kommer 

stödmaterialet dem tillkorta som kanske egentligen mest behöver det. Läraren Per uttrycker att ” vill 

man ha pengar till tekniken så finns det” och syftar på att man kan söka pengar från teknikföretagen, 

resurser finns inte att tillgå annars. Detta ser jag som att skolans teknikämne är av stort intresse för 

företag i Sverige så pass att man ger sig in på alla nivåer dvs. i formaliserings-, transformerings- och 

även realiseringsarenan. 

 

När jag har frågat efter arbetsplaner i teknik har svaren varit som jag tolkar det undvikande ”e alltså, 

alltså vi jobbar väldigt olika”. I ena intervjun sägs dock att det inte finns någon övergripande plan för 

hur de ska arbeta med tekniken i skolan. Som jag ser det stämmer detta överens med Bjälksäters 

slutsatser att arbetsplanerna för teknikämnet saknas i större utsträckning vilket försvårar ytterligare för 

de osäkra lärarna som kan behöva stöd i en röd tråd kring teknikämnet. 

Lärarna om deras teknikundervisning och vad som kan vara svårt: 

I de gjorda intervjuerna uttrycker deltagande lärare deras möjligheter men även svårigheter med att 

organisera och genomföra teknikundervisning i de yngre skolåren. Både problematiken att vara osäker 

som lärare i ämnet, bristande tillgång på material samt oro kring att få sponsrat material från företag 

belyses. 

 
Siv: ..jag har tänkt ha lite mer experiment, med de här i fysik kemi och biologi det man kan ha i vårt 

klassrum. Då är det ju tekniskt, hur tänder du en tändsticka och hur blåser du ut. Jag menar det är ju 

tekniskt också jag menar. 

 

Siv: Ja NTA var det ja, men där ska du vara utbildad och gå kurs med NTA då för att kunna ta det 

 
Per:..sjösatte för några veckor sedan ett projekt i trean som handlar om att de ska bygga sitt eget 

fordon i slutändan och då börjar vi med att. Ee. Jag har sökt pengar från teknikföretagen till det här 

då. 

 
Anders: ..i no ämnena de här NTA lådorna som stöd när vi lägger upp vår undervisning och det här 

gör ju då att väljer vi bara rätt lådor så täcker vi in No-ämnena och även teknikämnet i dom då. 
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Anders: Material är ju det som är den svaga länken då ra. För atte vi har, alltså material är när vi får 

NTA lådorna då har vi material, till det vi behöver göra och det är en jättebra tillgång men i övrigt så 

får man nog försöka hitta på själv med väldigt enkla medel. 

 

Anders: Teknikämnet visst det kan vara teoretiskt men det är mycket görande i det praktisktarbete 

eller nåt att pilla och se hur det funkar eller vad det nu blir av det. Och jag tror det är där det tar stopp 

ofta man har inte de möjligheterna, man kanske inte har plats att förvara grejerna, man kanske inte 

har råd att köpa, det vill säga att organisera det på ett bra sätt. Och sen kanske att lärarna inte har det 

intresset eller utbildningen heller. 

 
Siv: ..man vill mer. 

 

I intervjuerna framgår tydligt att möjligheterna för att bedriva en god teknikundervisning som 

innehåller både teori och praktik är beroende av material utifrån. Som jag ser det kan detta bl.a. ha 

med den dubbla styrningen av skolan att göra där regeringen styr skolan genom styrdokumenten 

läroplan och kursplan medan kommunerna har det ekonomiska ansvaret. Skolan har inte resurser för 

att realisera sina styrdokument. 

Samtidigt finns det en oro hos lärare att göra fel i teknikämnet vilket jag kopplar till teknikens 

komplexitet, viss säkerhet hos lärarna kring vad som är teknik och att lärarna inte vet hur de ska göra 

rent didaktiskt. Alla vågar inte prova sig fram och är därför låsta i färdigt material. Det uttrycks en oro 

hos en av lärarna om att vara beroende av material utifrån: 

 
Nina: Materialet NTA och teknikspanarna är ju ett sätt att försöka stärka tekniken i skolan, vad 

tycker ni om dem? 

Per: De är ju bra men det blir ju smalt, alla får samma tänk det tror jag inte är helt bra, också måste 

man ändå tänka vart materialet kommer ifrån, som teknikspanarna från teknikföretagen, vad är deras 

avsikter bakom materialet, vad får de ut av det.  

Siv: Ja så kan man ju också tänka, samtidigt så ska de materialet ju följa kursplanen. 

Per: Ja jo. Men vågar man inte som lärarna gå utanför det klara materialet och följa eleverna tror jag 

att man tappar mycket av syftet eller i varje fall det roliga, att undersöka. Materialet är bra absolut 

men man måste våga prova själv också. 

Siv: Men det beror ju helt på hur säker man känner sig. Man vill ju inte att det ska bli fel. 

Per: Ja jo men samtidigt som jag sa tidigare är det ju bra att våga även om det blir fel, man lär sig på 

vägen. 

 

Som jag förstår det är det svårare att gå utanför det färdiga materialet om man som lärare är osäker i 

teknik, man vill inte göra fel och det är svårt att prova på nya pedagogiska grepp utanför lärarnas egna 

”komfortzon”. Detta speglas i lärarnas undervisning då de begränsar sin undervisning efter vad de 

själva tycker är svårt men som egentligen eleverna klarar av. 

 
Siv: Jag var på kurs i planering med en kollega här för någon månad sen och då var det film från en 

lärare och hennes tvåa, hur de tog sig an tekniken. Det var jätte trevligt, jätte bra. Toaletter ville de 

(eleverna i filmen) ändra på, jaha då har ni kommit fram till att ni vill ändra det här och då får ni 

utveckla det här. Å de fixa och de ringde till kakelmästare för att bygga upp sin toalett å vad 

behövdes mer då jo det behövdes det. Hur får man kranen att få varmvatten, ja men allt sådant här. 

Per: Å de gick i tvåan. 
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Siv: Ja 

Per: Ja du ser, jag tror att vi ofta nedvärderar barnen och deras möjlighet till att förstå de tekniska 

begreppen. 

Siv: Kreativiteten  

Per: Ja precis, kreativiteten. Näe det här klarar inte barnen, det här gör vi senare, men å att bygga en 

termometer, nej det klarar de inte. Klart som fan att de klara det, det är ju bara det att vi är osäkra, det 

är ju vi som inte tar tag i det. Barnen kommer fixa det, som du säger (Siv) de suger ju i sig. Men det 

är ju det att vi behöver ha verktygen för att kunna fixa det här. Det är ju det och jag brukar ofta säga 

det till barnen att äh vi provar går det åt helvete så går det åt helvete men det blir bra i varje fall då 

har vi i varje fall provat och det är ju lika bra det eller hur, tycker jag. 

 

Lärarna i skolan har av tradition haft en förmedlingsroll som kan kopplas till hur man historiskt sett på 

barn, tomma kärl att fylla med kunskap (Blomdahl, 2007). Att våga prova med barnen och 

tillsammans finna kunskap går väl med Deweys syn på undervisning att läraren ska vara medforskare 

(Blomdahl, 2007). Det kan vara skrämmande för lärare som inte har arbetat på detta sätt och än mer 

om man dessutom är osäker i ämnet och inte kan tillgå ”facit”.  

Ämnesintegrering på gott och ont: 

Det framkommer i intervjuerna att lärarna inte alltid tycker att är lätt att synliggöra tekniken vilket jag 

uppfattar som lärarna menar att detta är något som påverkar teknikämnets status.  

Ur det läroplansteoretiska perspektivet kan detta förstås som att teknikämnet faller under två koder för 

stofforganisation: intergativ code och competence code. Detta betyder att teknikämnet är ett ämne där 

man lätt arbetar över gränserna då det inte har några starka avgränsningar vilket gör att tekniken 

tenderar att bli osynlig om den inte medvetandegörs. Teknik är ett icke-paradigmatiskt ämne genom 

att elevens utveckling i ämnet inte står sig fritt enbart i skolan utan sammanflyter med elevens 

vardagsliv. Teknik finns så väl hemma som i skolan vilket gör att kunskaperna eleven har flyter 

emellan. Detta kan vara en del av att man i skolan behöver medvetandegöra tekniken när man 

ämnesintegrerar den eftersom eleven redan besitter massor av teknikkunskaper men eventuellt inte har 

förståelse och medvetenhet om det. Eleven bär redan teknisk kunskap bl.a., tyst-, praktiskt 

regelbunden- eller objektskunskap.  

   

 
Per: ..jag tror att vi lärare har varit ganska dåliga på överlag, är att medvetandegöra att det är 

teknik… man bakar in det i alla ämnen… det är en del av våran vardag därför bakar vi in det i de 

flesta ämnen. Och sen när vi frågar barnen – har ni haft teknik? Va näe vadå liksom. Att det är just 

det som blir problemet, man måste medvetandegöra, det här är faktiskt teknik vi jobbar med här just 

nu också det är en del av det här. 

 
Siv: ..basämnena svenska engelska och matte som betygsätts. Men också fysik biologi och kemi 

jättestarka ämnen också. Men tekniken har kommit  

 

Kärnämnena svenska, mattematik och engelska är paradigmatiska (starkt avgränsade) och är av 

tradition stofforganiserade enligt collection code (separerade och liknar akademiska ämnen) och 

performence code (klara skillnader mellan skola och vardagsliv). Detta gör att de till skillnad mot 

teknikämnet anses ha hög status samt att det finns en tydlig koppling mot högre studier. 
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Per: ..men sen tänker jag också på hur ser det ut sen då om vi tittar sen i högre utbildning? Antingen 

går du den akademiska vägen på universitetet eller, vi kan sänka det till gymnasienivå. 

Teknikgymnasium gå som lärling, det är inte lika högt värderat skull jag vilja påstå, kanske på ett sätt 

från politiskt håll tycker jag personligen. 

 
Per: ..vi lägger ju över värderingar, både lärare och föräldrar lägger över värderingar på barnen och 

lägger man ihop allting, att det är inget eget ämne, vidareutbilda dig men då får du inte gå vidare på 

universitetet, för då har du gått en viss väg som gör att du inte får komplettera för att komma i på 

universitetet om du skulle vilja det. Alltså det säger sig självt personligen tycker jag.  

 

Som jag ser på det menar läraren att de politiska besluten kring högre utbildning påverkar hur 

teknikämnet upplevs i grundskolan av eleverna och att deras definitioner gör att teknikämnet får en 

lägre status eftersom man inte kan komma vidare. Jag tolkar detta som att man genom vissa beslut på 

formaliseringsarenan ”lägger krokben för sig själv” eftersom det blir svårare på realiseringsarenan att 

utföra uppdraget då samhällets inställning är att man inte kan utvecklas vidare genom teknikämnet i 

grundskolan på grund av beslut tagna av regeringen i utbildningsfrågor.  

Fördomar om teknik 

I intervjun med Siv och Per finner jag en syn av teknikämnet traditionellt både i definition och i 

koppling till det manliga könet. 

 

Siv:..jag tror att många tycker att det är svårt, svårare än det är, många tror att det är svårt med teknik. 

Nina: Svårt med tekniken, kan du specificera? 

Siv: Ja om man är tekniskt lagd eller inte, praktiskt lagd eller inte det har man ju hört från början. Nej 

o jag kan inte det där du får skruva i glödlampan, jag menar och ficklampan den får du byta batterier i 

sånt kan inte jag. Där tror jag det är en uppfostran, absolut och vi måste ju fostra våra elever att klara 

sånt. Väldigt många killar är duktiga tekniskt, de bara suger åt sig och flickorna kommer såsmåning 

om. Men där är det också en skillnad, som egentligen inte behöver vara någon skillnad. Varför är 

pojkarna mer tar för sig än flickorna det är kanske det beror på, flickorna tänker mer eller tror inte att 

de klarar av. Det är lite mansdominera t. 

 

Per: ..vidareutbildningen på teknik, ja teknik vad blir du då bilmeck? Fast det finns så mycket mer. 

 

Som jag ser det präglar gamla utbildningspolitiska syften fortfarande teknikämnet vilket ger en glimt 

av hur svårt det är att styra skolan och att det tar lång tid för förändring att träda igenom. Jag utläser i 

Sivs svar ovan att teknik är något som är lättare för pojkar då de av tradition anses vara mer tekniska 

eller att de ska ha intresse medans flickorna inte anses ha det då det är ”mansdominerat”. Gamla 

traditionella könsroller kopplas alltså till teknikämnet och det speglas även i vilka yrken som 

associeras till teknik, vilket gör att det påverkar hur vi värderar ämnet och överför värderingar.  Jag 

finner i intervjuerna att lärarna som aktör på de två arenorna för transformering och realisering av 

kursplanen påverkas av tidigare uppfattningar om vad som är teknik och teknisk kunskap.  

Sammanfattning 

I analysen har jag behandlat min uppfattning av hur de intervjuade lärarna definierar begreppet teknik 

som artefakter och teknisk kunskap som objektskunskap. I intervjuerna framkom att det är inte är helt 
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lätt att definiera teknik och att i mötet med eleverna vill två av de intervjuade lärarna gärna ha ett facit 

av vad teknik är för att inte vara osäker på sin sak. Vidare har jag i intervjuerna funnit att det finns viss 

osäkerhet/säkerhet hos lärarna i ämnet och i hur man ska man arbeta med de nya styrdokumenten. 

Detta påverkar hur undervisningen läggs upp samt att det upplevs att tekniken har brist på tid för 

undervisning.  I intervjusvaren har jag funnit även att gamla anor från tidigare läroplaner där tekniken 

inte varit ett eget ämne lever kvar och påverkar att ämnet integreras i stor grad, vilket sänker ämnets 

status och osynliggör tekniken. Utbildningspolitiska beslut från regeringen om teknikämnet och 

utvecklingsmöjligheterna är otydliga samt att det lever kvar fördomar om teknik som ett manligt 

ämne, som teknikämnets läroplanshistorik lagt grund för. I studien uttrycks att de intervjuade lärarna 

har bristfälligt med material att tillgå om man inte använder sig av sponsrat material eller sökta pengar 

från företag. I analysen har jag även behandlat att teknikämnet påverkas av olika läroplans- och 

stoffkoder samt ämnesfokus/avgränsning/kontroll, vilket påverkar teknikens ställning i skolan då det 

kan ses som ett icke pragdigmatiskt ämne där läroplanen inte styr lika tydligt utan den enskilde läraren 

spelar en större roll. 

Diskussion 

I följande avsnitt kommer jag att diskutera mina resultat och metoder i denna studie. 

Resultatdiskussion  

 Mitt syfte med denna studie var; att utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv undersöka möjligheter 

och eventuella problem i den pedagogiska praktiken kring teknik för yngre åldrar genom intervjuer av 

några lärare. 

 

Jag ville i denna undersökning uppmärksamma möjligheter och hinder kring teknikundervisning för 

yngre årskurser. För att ta reda på detta har jag utfört intervjuer av verksamma lärare som arbetar i de 

yngre skolåren. Jag har valt att presentera min resultatdiskussion under frågeställningarna för studien. 

Dock bör det nämnas att trots fördelningen flyter de tre frågeställningarna ihop vilket gjort det svårt att 

diskutera dem helt avskilt. 

Studiens likheter och skillnader med tidigare forskning 

”Hur kan lärarnas definition av teknik förstås ha inverkan på den pedagogiska praktiken kring teknik?” 

Att det behövs en diskussion kring begreppet teknik och teknisk kunskap ute på skolorna bland lärarna 

står tydligt för mig efter genomförda intervjuer, detta samstämmer med tidigare forskning. Jag finner 

att diskussionen om begreppet teknik är viktigt för den pedagogiska praktiken eftersom jag i studien 

funnit tecken på att definitionen av teknik är smal och begränsad.  

På frågan om vad teknik är ger mina resultat vid handen att den vanligast förekommande definitionen 

hos lärarna är artefakter och att teknisk kunskap definieras som objektskunskap. Jag menar i likhet 

med Bjurulf (2008) att den definition som är vanligast förekommande är artefakter och att detta ger en 

mycket snäv bild av vad teknik är och att detta påverkar hur lärarna gestaltar tekniken i deras 
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undervisning. Kursplanen i teknik ger en mer täckande bild av vad teknik är och där belyses tekniken 

från flera vinklar för att eleverna ska få en mer holistisk syn och förståelse av teknik vilket även 

Blomdahl (2007) uttrycker, som förståelse för teknikens väsen. Utifrån läroplansteoretisk syn kan 

detta ses som att gamla uppfattningar om teknik lever kvar från gamla läroplaner där nyttan – den 

rationella läroplanskoden varit rådande medan det idag i Lgr11 är än tydligare med den demokratiska 

läroplanskoden i samband med den rationella läroplanskoden.  

För definiera teknik så begreppet innehåller alla de aspekter som kursplanen avser att undervisningen i 

teknik ska innehålla krävs det eftertanke även om man har utbildning i teknikämnet. I mitt material 

fann jag att det finns en viss osäkerhet kring vad som är teknik och teknisk kunskap, detta menar jag 

kan ge upphov till att lärare upplever teknikämnet som svår/problematiskt och särskilt då som 

Bjälksäter (2011) påvisar ofta saknas arbetsplaner i teknik.   Detta gör att den enskilde läraren med sin 

definition av teknik inverkar på den pedagogiska praktiken eftersom läraren med sin vilja, kunskap 

och rådande förutsättningar rör sig på både transformeringsarenan och realiseringsarenan dvs. både 

tolkar och realiserar kursplanen.  

”Hur beskriver lärarna sitt upplägg av undervisningen i teknik?” 

Min studie tyder på att lärarnas upplägg av lektionerna är beroende av dels deras definition av teknik, 

säkerheten i ämnet och hur väl de arbetat med kursplanen i teknik samt tillgången på material. Den 

materiella tillgången som lärarna talar om i intervjuerna visar på att de är beroende av sponsrat 

material eller sökta pengar från företag för att kunna undervisa i teknikämnet. Den undervisning som 

förs i de yngre skolåren görs i klassrummet, med NTA, teknikspanarna eller annat klart material om 

den enskilde läraren inte har en egen teknikundervisnings repertoar men då är materialet ”av väldigt 

enkla medel”, eller som en av lärarna uttryckte, ” material är när vi fått NTA lådorna”.  

 

Detta sett ur ett läroplansperspektiv kan ses som ett tecken på att den dubbla styrningen av skolan inte 

fungerar fullt ut, formaliseringsarenan – regeringen som styr genom styrdokumenten i vad som är 

skolans uppdrag att utföra i undervisningen medan kommunerna har det ekonomiska ansvaret för att 

kunna realisera skolans uppdrag. Detta blir påtagligt i teknikämnet, då det krävs lite mer resurser för 

att utföra uppdraget på realiseringsarenan. Dessutom är teknikämnet icke-paradigmatiskt vilket gör att 

styrdokumenten inte styr lika starkt och detta gör att teknikämnet är i en beroendesituation av 

skolledningens intresse, lärarnas utbildning, erfarenhet, vilja och tillgång på material. Den enskilde 

lärarens roll för teknikundervisningen och dess upplägg stärks än mer när det i stor utsträckning 

saknas arbetsplaner i teknik. Det finns även en syn på att ämnena som enligt collection code dvs liknar 

de akademiska, är de viktigaste ämnena och dessa får tid medan det finns en uppfattning om att 

tekniken mer eller mindre alltid kan integreras. Därför får tekniken lite tid eller ingen egen tid när 

tidsplanen delas upp. Tekniken delar tidsplan med No ämnena som är paradigmatiska dvs. att de 

efterliknar de akademiska och har en stark ställning inom skolan, till skillnad från tekniken. Kanske är 

det så att man på formaliseringsarenan bör se över om det är optimalt för ett ”nytt ämne” som tekniken 

att dela tidplan med paradigmatiska ämnen om tekniken ska kunna etablera sig i skolan i den mån det 

är tänkt enligt styrdokumenten. Detta har även Blomdahl (2007) och Bjurulf (2008) har framfört i 

tidigare forskning problematiken kring tekniken och tidsplanen.   

 

Jag finner att denna frågeställning om lärarnas upplägg av teknikundervisningen även visar vilka 

möjligheter det finns för att undervisa i teknik, därför utgör resultatet och diskussionen i denna 
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frågeställning en del av nästkommande frågeställning om möjligheter och hinder för att undervisa i 

teknik. 

”Vad beskriver lärarna som kan förstås som möjligheter och hinder för att undervisa i teknik?” 

Teknikämnet är komplext vilket innebär att man behöver få många vinklar av tekniken innan man får 

fatt i helheten och vad den innebär, man behöver arbeta in ett par ”teknikglasögon”. Detta visar sin 

inte minst i kursplanen i teknik där man inte ger någon exakt benämning av vad teknik är utan istället 

påvisar många delar av vad som bör ingå för att få förtrogenhet och förståelse av teknikens väsen. I 

den nya lärarutbildningen krävs endast 10 veckors utbildning i teknik och No, vilket jag kan anser är 

lite. Även Blomdahl (2007)  påpekar att teknikutbildningen för lärarna bör vara längre för att få fatt på 

teknikens komplexitet. Teknikens komplexitet visar sig även i mina interjuver av lärarna. Först ger de 

en definition men sedan en annan definition, för att sedan även efterfråga ett facit om vad som är 

teknik för att inte ha fel.  Lärarnas utbildning spelar en stor roll för att få in alla dessa ”teknikbitar” 

som Hansson (2011) påvisar men även hur lärarna läser och tolkar kursplanen. Att kursplanen nu 2011 

med Lgr11 har förtydligats visar sig inte spela någon större roll då intervjuerna visar att det ändå finns 

ett tolkningsutrymme som gör att man kan glida förbi teknikundervisningen i de yngre skolåren, 

kunskapskravet är ju ändå inte förrän i år 6.  

 

Utifrån min studie, tyder det alltså på att teknikämnet har fortsatta problem, även med den nya 

kursplanen. Jag vill poängtera att man fortfarande finner att man kan glida undan i ett ämne men inte i 

ett annat med liknande kunskapskrav från år 6 som jag visade på i analysen med att kontrastera teknik 

och engelska. Ingen skulle väl komma på idén att eleverna skulle tillägna sig dessa språkkunskaper i 

engelska först sista året innan kunskapskrav och bedömning kommer, eller? Som jag ser det arbetar 

lärarna då inte med djupinlärning och förståelse för tekniken med eleverna utan att man endast tillför 

de kunskaper som behövs för att mäta av vid kunskapskravsbedömning. Man kan alltså i skolan ge 

sken av att man uppfyller uppdraget i de yngre skolåren i teknik. Detta utläser jag i mina gjorda 

intervjuer där det framkom indikation om detta när läraren Per uttryckte att större del av den 

teknikundervisning som ska ske i de yngre skolåren kan göra det i årskurs fem, alltså ett år innan 

bedömning för kunskapskravet kommer i teknikämnet. Detta trots tydlighet i kursplanen med centralt 

innehåll för varje årskurs. 

 

Undersökningen tyder på att teknikämnet har ytterligare problem som har med bedömning att göra, då 

det förekommer tolkningar av när man ska och måste arbeta med teknik i de yngre skolåren, enligt 

Lgr11 och kursplanen i teknik. I intervjuerna jag har gjort framkom det att det fortfarande kan tänkas 

att teknikundervisningen i de yngre åren endast förs inför ett tillfälle där det görs en summativ 

bedömning i år 6, sen börjar den ”riktiga undervisningen”. Det visar att trots försök från 

formaliseringsarenan att förtydliga kursplanen vet inte lärarna som verkar på transformeringsarenan 

och realiseringsarenan klart och tydligt hur de ska läsa och arbeta med styrdokumenten och tolkar efter 

hur de tror att styrdokumenten ska läsas utan kopplar till sina egna erfarenheter och tidigare läro- och 

kursplaner. Tidigare forskning har inte behandlat hur lärarna arbetar med Lgr11 som nyligen tillträtt 

utan har behandlat tidigare läroplaner. 

Många av de försvårande faktorer som finns kring teknikämnet har påpekats i tidigare forskning och 

statens offentliga utredningar. Därför kan man fundera över varför inget händer som verkligen stärker 

teknikämnet i skolans tidigare år när nu näringslivet söker kompetens vilket påverkar landets 
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utveckling och väl inför framtiden. Men kanske främst för den enskilde medborgaren att förstå och 

framförallt kunna kritiskt granska och ta ställning inför framtidens viktiga beslut i tekniska frågor. 

 

Studiens resultat 

Till stor del har denna studie bekräftat det som jag upplevt ute i skolorna när jag praktiserat och det jag 

läst i tidigare forskning, att lärarna är osäkra och material/arbetsplaner saknas. Jag finner att studien 

har tydliggjort möjligheterna och den problematik som finns kring teknik i skolans tidigare skolår och 

att utbildningspolitikens påverkan och beslut syns och märks tydligare i ett så pass relativt ”nytt” ämne 

som teknik där läroplan/kursplan inte tycks verka lika starkt i teknikämnet eftersom teknikämnet kan 

ses som ett icke-paradigmatiskt ämne. 

Studiens resultat tyder på att det kan vara svårt att bedriva den undervisning som kursplanen i teknik 

menar när man själv som lärare är osäker på vad som egentligen menas med begreppet teknik, 

arbetsplaner saknas, skolledningen inte är drivande i teknikämnet samt att det inte finns tillgång på 

vare sig material eller tid. Det finns alltså en del hinder för att föra en optimal teknikundervisning. Min 

studies resultat visar till skillnad från tidigare forskning på att möjligheterna för att genomföra 

teknikundervisning för de yngre skolåren är beroende av material utifrån dvs. NTA eller sponsrat 

material från företag alternativt sökta pengar från företag. Detta väcker en del frågor hos mig. Vill vi 

verkligen ha material i skolan från företag med bakomliggande intressen i den utsträckningen att det är 

det enda undervisningsmaterial att tillgå pågrund av skolans dåliga resurser och resursfördelningen 

mellan ämnena? Och hur kommer det att påverka kvalitén på teknikundervisningen? Det återstår att se. 

Klart står det i varje fall att formaliseringsarenans kunskapsuppdrag i teknik inte går att genomföra 

med realiseringsarenans resurser eller tidsfördelning. 

Sammanfattningsvis, resultatet av min studie överensstämmer mestadels med tidigare forskning men 

indikerar tydligare hur man i skolan idag i teknikämnet är ytterst beroende av resurser utifrån både i 

form av material och i form av lärarhandledning så att man inte gör ”fel” om man som lärare är osäker 

på vad teknik är eller att man som lärare bara inte har tillgång till material samt att det inte finns tid för 

teknik. Min studie visar även på att det fortfarande förekommer problem med hur man ska arbeta med 

kursplanen i teknik trots förtydliganden i Lgr11. Kanske är det så att det behövs än mer politiska beslut 

för att teknikämnet ska bli ett tydligt eget ämne med status i de yngre skolåren. Min tolkning, efter 

studien, är att de problem som finns kring tekniken i de yngre skolåren kanske endast går att komma 

till rätta genom att tekniken skiljs från att dela tidsplan med de naturvetenskapliga ämnena eftersom 

det annars uppfattas som att man alltid kan integrera tekniken och att teknikämnet då inte behöver 

varken egen tid eller egna resurser som stödjer lärarnas uppdrag.  

Metoddiskussion  

Inför min studie har det vart svårt att få tag på informanter som ville tala om teknikundervisningen i de 

yngre skolåren har gjort studien begränsad. Fler informanter hade gett en bredare förståelse. Men då de 

tre lärare jag intervjuat gett svar som samstämmer med tidigare forskning finner jag att de ändå ger en 

representativ syn på hur det ser ut med teknikämnet och dess möjligheter och hinder för att undervisa i 

de yngre skolåren. Jag valde att använda min av kvalitativ metod och intervjuer eftersom jag ville veta 

vad lärarna upplever och beskriver. Kanske jag kunnat använda mig av kvantitativ metod med enkäter 

för att kunna fånga upp ett vidare spann om vad som är möjligheter och problem med 
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teknikundervisningen i de yngre skolåren. Men då hade jag samtidigt inte fått ta del av lärarnas tankar 

och egna ord vilket gjort att studien än mer färgats av mina formuleringar i enkäterna som i 

intervjuerna då jag tillsammans med de intervjuade skapar de kunskaper som framkommer i 

intervjuerna, samt att det är min tolkning som framkommer i analysen efter mina erfarenheter och 

kunskaper. Personligen har jag haft en irritation över att teknikundervisningen förbises i de yngre 

skolåren sedan jag började min lärarutbildning, eftersom jag tycker att teknikundervisningen bör få 

mer plats i skolan både som självstående ämne men även integrerat för att binda samman verkligheten 

som i skolan är uppdelad, detta kan ha påverkat studien. 
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Bilagor  

Intervjuguide 

Frågor till lärarna 

Tema teknik  

Frågor att utgå ifrån. 

1. Vad är teknik för dig/er? 

2. Hur definierar du/ ni teknik? 

3. Vad är teknisk kunskap för dig/er? 

4. Hur arbetar ni med teknik? Ämnesintegrerat? 

5. Arbetsplaner? 

6. Vad har ni för materialtillgång/läromedel/lokal?  

7. Vad upplever ni är möjligheterna/svårigheten med teknikundervisningen? 

8. Vad tycker ni om nya kursplanen i teknik och hur tror ni kommer påverka ämnet? 

9. Något ni vill berätta som jag inte frågat? 
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